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gamle Danske Jorde- og Landgilds-Bogers
Translation
°g

LandgildS- Speciers Beregning til Hartkorn.
Ved

Nie l s

M o r v i l l e.

a jeg ved anstillede Prsver er overbcvust cm, at de gamle Iordebsger
lade sig translatere til Hartkorn efter deres benecvnke LandgildS-Spe
cies, og at man, om ikke i alle, faa dog i de fleejle Dlfalde, kan have Sik
kerhed for Beregnings-Udstagenes Rigtighed, faaledcs fom i folgende sikal
blive forklaret; anfeer jeg det nyttigt, at i Korthed udvikle Maaden, hvorpaa den Translations-Beregning kan udfsres.
Vores gamle Forscedre have været fcerdeleS omhyggelige for at udfinde
og bestemme den fande Forhold mellem LandproductcrneS virkelige V«rdie.
Guldets og Selvets Mcengde har varet faa liden, og deres Omleb faa rar
og sieldcn, at det desaarfag har vceret en faa meget siorre Nedvendighed, ak
ligtre fsrfkicllige Slags Varers indbyrdes virkelige Veerdie imod hinanden,
og at vide, hvor stor Mcengde af hver forffiellig Sort, der maatte i Forhold
li! Landets Mcrngde og Fornsdenhed, fanu i Ligning med famines oekonomiste Nytte og Drsjelfe, vcere ligegyldige Vederlag af en Sort imod en anden,
tt? Samling v. ,B.

'

A

Denne

M.

Om gamle Danffe Jorde- og LandgildS-Bogers

Denne Ligning var nodvendig, for derefter at kunne omtusike og mageskifte
forffiettige SlagS Varer imod hinanden, uden al bruge Solv eller Guld eller .
mynlede Penge til Maalestok.
Der er i de gamle LandgildS-Speciers Vur
dering til Gammel Marriculs Hartkorn, faml den gamle og ny saakaldte Renterie-Taxt, man ska! spore de ÄEldres st'arpsindige Eftertanke i at skaltere
LandproducterneS virkelige Vcerdiers Talforholdsmcessighed.
De have anta
gen de i Landet meeft brugbare Kornsorter, Rug og Byg, deres virkelige
Vcrrdie til Gtundsterrelse og Maakftok for alle ovrige Landproduckers Vcrrdie; og ul BeviiS paa, hvorvidt de endog har qaael i dette Stykke, maa jeg
ei forbigaae at ncevne, at man finder at de Mldre har endog sammenlignet
MogS Vcrrdie med Vardien af Korn, og i Landgilds -Taxr anseet 10 Lcrs
Msg af lige Vcerdie mod en Skicppe Byg, en Proportion, der, uagtet
samme nu ei vil holde Stik, eftersom Giedningens virkelige Vcerdie maa
have stegen i Forhold, som Agerdyrknings Forbedringen er tiltagen, dog ikke
destomindre for halvandet eller to Hundrede Aar siden meget vel har kundet
passe sig, da Giodningen endog for en Sneee Aar siden har vceret i langt
mindre Priis udi Kioöstcederne faavelsom paa Landet, end den nu ci\
Jeg
anferer alt dette kun for c.t bevise, hvor yderlig de Mldre.have gaaet i at
bestemme Landproduckers samt ocfotionn|fc Varers VcerdierS Forholdsmcrssigi
hed, og at deres omhyggelige Graudffning og Overvejelse i al bestemme for#
skiellige Landproduckers og oekonomiffe Varers forholdsmæssige Vcrrdie for
tjener vores Alders Opmærksomheds da vi i ucervcrrende Tidspunct ei som de
OEldre ere bekymrede om Landproduclerncs forholdsmcrssrge Vcerdie, men
alene om deres gangbare Priis i Penge, der nu er det imaginaire eller ind
bildte Maal paa alt, imod at en Tonde-Rug eller Byg, som visseligen er
noget reelt i physistk Forstaaelse, var de 2EldreS Vurderings Uniter og
Maalestok.
Det er den gamle Landgilds R enteric-Tart der ffal give den sikkerste
og paalideligste Oplysning om den Forhold, hvorefter forffiellige LandgildSSpecics etter forsikiellige Landproducter, som ere blevne betalte i Jordfyld,

ere beregnede i Vcecdie mod hinanden.
Den stsrsts Unikck, som de Mldre
have benyttet ved Landgut-Species, og hvortil hver forffiellig Slags kan
forholdsmcrffig reduceres, er et Pund Korn, der i Danmark har vceret det
stsrste

Translation og Landgilds-Speciers Beregning til Hartkorn.
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største Maal paa Landgilds-Species i de ældste Jovdekøger, ligesom Skippunds Tunge, eller rettere Skippunds Tyngde, har været og endnu er ft ør fte
Maal for den Nyrffe Iordffylds Taxt og Norske Landgilds Species.
Indtil henimod Slutningen af forrige Aarhundrcde var et Pund Rug
20 Skispper, et Pund Byg 24 Skiepper faakaldet Gammel Maal, med 6
Skicpper kil Tønden, imod at af Aaboe Maal er regnet 8 Skiepper paa Tøn
den; et Pund Havre 40 Skiepper, hver Skieppe Aaboe Maal af det Slags,
hvoraf 8 Skiepper beregnes til en Tønde, faaledes four fees anført i Arent
Berntsen Bergens Dannemarks og Norges frugtbare Herlighed. Halve
Pund blcve beregnede under Ravn af Ørte, faa at en Ørte Rug var 10
Skiepper, en Ørte Byg 12 Skiepper, og en Ørte Havre 20 Skiepper.
Naar ringere end hele eller halve Punds Landgilde Species skulde beregnes,
ere de tilkiendegivne i Skiepper; derefter kan da f. Ex. 3 Pund 1 Ørte og
4 Skiepper Havre reduceres til Tønder og Skiepper, fom tilommen efter an
førte Bestcmmelftsmaade udgiør 18 Tønder Havre.
Dog ni a a jeg herved
tilføre A. Berntsens Bemærkning: at et Pund er regnet til 3 Tender Hart
korn i Fyen og Jylland, da der er regnet 8 Skiepper faakaldet Aaboe Maal
eller Fyenslk Maal paa Tønden.
Uagtet anførte Vcerdier af Pund Rug, Byg og Havre i Skreppemaal
ere de virkelige Maal, hvorefter de gamle LandgildS-Species ere bestemte, og
hvorefter de bør reduceres, kan jeg dog ei forbigaae at anmærke, at efter For
ordningen af 30. August 1687 blev Landgilde-Afgivten fra 11. November
samme Aar regnet med det i Følge Forordningen af 1. Maj i 1683 anordnede
ny Maal, da et Pund Rug blev beregnet til 3 Tender 3 Skiepper, et Pund
Byg til 4 Tønder i Skieppe, et Pund Havre til 8 Tønder og 3 Skiepper.
Disse nye Bestemmelser af Pund Korns Forhold mod Skieppetall t have i
Førstningen qandsse forvildet mig i at translakere Gammel LandgildS-Species
til Gammel Mauiculs Hartkorn, indtil jeg endelig blev overbcviist om, at det
var Arent Berntsens Talbestemmelser, dem jeg i Foregaaende har nævnt,
man skulde sikket og trygt kunne følge ved Landgilds Speciers Translation af
alle de Patenter og Jordebøger, som vare forfattede forinden Aaret i6s7,
da fornævnte Forordning blev udgiven, og til hvilken Tid Matricul Landmaalings-Forretningen og Taxationen overalt var tilendebragt, ligesom det og
A 2
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er bekiendt, at de nye Landniaalinqs Makriculer for Siælland, Fyen oa Jyl
land, famt øvrige underliggende Øer, ci ere overalt blevne flultede, veriffcerte
og approherte før Aaret 16901
Manden hvorpaa Pund af forstrellige Slags Korn reduceres til GamM>'l Matriculs Hartkorn er folgende.
Rug og Byg er af de 2Eldre an feet
for Hartkorn, (der desaarfag af Weghorst er kaldet frumentum iolidum
og af Hoyelse frumentum duri film um i de Latinstke Overfættelftr af den
Danffe lovbog); faa en Tønde eller 6 Skieppcr (Gammel Maal) Rugs aarlig Afgivt i Landgilde, eller 8 Skiepper Aaboe Maal, bemærkede en Tonde
Gammel Matciculs Hartkorn. - Ligeledes betegnede en Tønde eller 6 Skiepper
Gammel Maal, eller 8 Skiepper Aaboe eller faafalDet Fyenfk Maal, Byg i
Landgilde en Tonde Gammel Matriculs Hartkorn.
Det har ellers vævet en
bestemt Regel, at i famme Maal, fom Pund Korn er bleven ydet til Land
gilde, i famme Maal er og Hartkornet beregnet; dette er Aarfagen, at hvor
der er bleven regnet Gammel Maal, er et Pund Byg regnet til 4 Tender
Hartkorn; men hvor der er regnet Aaboe Maal eller fgakalder Fyenff Maal,
8 Skiepper til Tønden, er et Pund Byg beregnet til 3 Tonder Hartkorn.
Den Forsikret, fom der virkcligen er mellem Rug og Byg i Hensigt til
Vægten, da en mindre Mængde Rug kun væve lige vægtig med en sterre
Mængde Byg, efterfom en Tondebas den bedste Rug veicr 216 Pd , imod
at en Tonde Byg veiec kuns igd Pd., har de Mldre note lagt Mærke til, i
det at et Pund Rug er kuns beregnet til 20 Skiepper mod et Pund Byg til
24 Skiepper; faa at et Pund Rug udgior 3 Tender og 2 Skiepper, beregnet
6 Skiepper Gammel Maal til Tonden, og derimod et Pund Byg 4 Tender,
eder 3 Tender, na ar regnes Aaboe Maal.
Havren er kuns anfeet af halv
Værdie mod Rug, da 40 Skiepper Havre er regnet til et Pund, dér er an
feet af lige Værdie mod et Pund eller 20 Skiepper Rug; man kan slutte at
dette er tildeels grundet paa Forholden mellem Vægten af begge Sorter faavel
Rug fom Havre, der forholde sig til hinanden fom 216 til 146.
v
Ved de Prever, jeg har anstillet med Gammel Landgilds Speciers
Translation og Beregning til Hartkorn, har jeg erfaret, at naar det er eu
Byg-Eng, hvortil den gamle Jordebog fvarer, hvilket fluttes deraf, om
Korn Landgilds-Spccierne ere for det meeste Byg, vil man gemeenligen fore.

sinde
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sinde Rug-AWvlM tilkiendgiven i Skiepper, fa a man ei forvildes i Reductioncn til Hartkorn, da en Skieppc Rug ligesaavel som en Skieppe Byg er
det samme, som betegnes ved en Skicppe Gammel Matriculs Hartkorn, men
naav hver Sort benævnes ved Pund, maa man udi Hartkorns Beregningen
vel lægge Marke til det, som forhen er meldt, at et Pund Rug er 20 Skiep*
4>ci
Gammel Matriculs Hartkorn, men e: Pund Byg 24 Skiepper Gammel
Matriculs Hartkorn, hvoraf er regnet 6 Skiepper Gammel Matriculs Maal
paa en Tende Hartkorn, men 8 Skiepper Aabo Maa! eller saakaldet Fyensk
Maal til Tønden.
Naar man da paa berørte Maude har forvandlet de forskiellige Slags Korn til Gammel Matriculs Hartkorn efter benævnte Propor
tioner , maa derefter de øvrige Landgilds- Specier reduceres til Hartkorn.
De meeft almindelige Landgilds-Specier, fom forekomme i do gamle Iordel'øgcr og Danske Fkiherligheders Patenter,' cre Smør, Oxo at stalde, Foernød, fom og paa nogle Steder kaldes Føvnod, Faar, Lam, Gæs, HeuS,
2Eg, Fisk, faafom Torsk, Lax, m. m.
Disse udi gamle 3 ot tie bøger og
Patenter meest almindelige Slags Landgilds-Species vil jeg da først forklare,
og opgive, hvorledes de et;c beregnede fil Hartkorn.
Hertil maa jeg benytte
mig af Hans Hansen Skonnittgs Taxldog, udgiven 1647, samt Arent
Berntsens Efterretning Udl sit Skr-.vt, kaldet Dannemarks og Norges frugts
bare Herlighed, udgivet Aar 1656, fn ave (fom og C. Thestrups Skrive,
under Titel, Dannemarks og Notgcs Krigsarmatur, udgivet 1756.
Og
da disse trende, Skomnng, Berntsen og Thestl'ttp, hver ifcer med megen
Flid og Nsiagtighed have famlet de fornødne Talbestemmclfer og Proportioner,
fom tiene ril gamle Landgilds-S occiers Translation til Hartkorn, det desuden
ci kan fpores, at nogen af dem har ligefrem afffreven sin Forgænger, men'at
hver især paa sin Vris har udgraudsket gamle Skioder og Ducumcnter, troet
jeg, at i Tilfælde jeg har bemærket deres Talbesiemmelfer og Proportioner at
stemme overecns, samme da sikker kan antages til almindelig Rettesnor for at
reducere Gammel Landgilds-Spccier til Gammel Matriculs Hartkorn.
En Tønde Smør er af Skonmng, Berntsen og Thestrup beregnet
til 12 Tender Korns Voerdie eller lige med 12 Tønder Gammel Matriculs
Hartkorns Afgivt, altsag er en Fjerding Smør 3 Tønder Hartkorn, og en
Otting Smor 1 Tønde 4 Skiepper Hartkorn.
En Oxe til Landgilde er ansat

A 3

til
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ril 4 Tonder Hartkorn, 2 Mark Landgilds-Penge ligesom og ErritSpenge er
beregnet kil i Tonde Hartkorn, fom Thestrup iscer har benævnt som bestemt,
og fom jeg desuden ved Efterregning er bleven overbeviist om at noie passe sig
wed Beregningen.
OmendMont en Tsnde Hartkorn ellers efter A. Berntfens Forklaring udgior 2 Cur.' Dalers Værdis, kan man dog bevise, at 2
Mark Landgilds Penge, enten de ere Lcdingspenge, ErrilSpenge, Gaardspenge eller Julcpenge, betegner virkeligen en Tsnde Gammel MarriculS Hart
korns 2lfgivt, eftersom en Skilling befindes at svare til 3 Album Hartkorn
eller 1 Ficrdingkar; følgelig 16 Skilling eller 1 Mark 4 Skiepper Hartkorn,
og 2 Wtark i Tonde Hartkorn.
Derimod ere folgende Landgilds-Specier i
Penge, nemlig Engpenge, Koepenge, Havrepenge, Kirkegiesierie-Penge og
Aalefisknings Penge, kun beregnede halvt mod de andre anførte LandgildsPenge.
3 Fa ar beregnes til cn Tonde Hartkorn, altfaa et Faar til 2 Skp.
2 Fdk. 2 Alb. Hartkorn.
Et Lam regnes af halv Vcerdie mod et Faar, eller
6 Lam til en Tonde Hartkorn, faa at et Lam i Landgilde efter Gammel Lcmdgilds-Taxt svarer til 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Hartkorn.
Skonning og The-

ftrtip

ere enige om, at regne 12 Gces til en Tonde Hartkorn, da altsaa en
Gaas beregnes til 2 Fdk. 2 Alb. Hankorn.
Til cn Tonde Hartkorn regner
Skonning kun 24 Hons, derimod regner Thestrup 32 HenS til cn Tonde
Hartkorn. Af Thestrup er 8 Ohle Mg eller 32 Snese beregnet til en Tonde
Hartkorn; -derimod regner Skonning deels 24 Snese Mg til en Tonde Hart
korn, deels og 32 Snese efter Rostiemste-Taxt, hvilket sidste vil være det
sikkerste at folge udi Translations - Beregninger, faa at cn Snees Mg bereg
nes til et Fierdingkac Hartkorn.
En Tsnde faltet Tocst beregnes til 2 Ton
der Hartkorn; men en Varde kor Torst er ndi Adelens Roötieneste kun regnet
for en Tende Hartkorn.
Disse an fer te Landgilds - Specier ere de meest almindelige udi gamle
Jordeboger og gamle Landgilds-Optegnelser.
Ved ot sammenligne de øvrige
Landqilds-Speciers Hartkorns Vcerdie af Thestrups Skrivt med Skonnings
Taxtbog og Arent Berntsens Dannemarks og Norges frugtbare Herlighed,
er jeg bleven overbeviist om, at Testrups Bestemmelser, som han har ved
egen Flid og Grandstnmg uddragen af gamle Skioder og Jokdebszer, ere
de sikkceste.
„
.
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Paa det man, ved at sammenligne forbencevnte rrende SknvterS opgivne
Talbcstemmelser, kan have en sikker Rettesnor, for at beregne gamle LaudgildSSvecies til Hartkorn, og translatcre gamle Iordcboger og Landgilds-Opteg
nelser, tilfsier jeg ved Slutningen af denne Afhandling i bogstavelig Orden
alle de Landgilds-Specier, fom deels ere anferte i Skannings Taxtbog, declö
udi Thestrupö Danmarks og Norges KrigSarmarur ere bemarkede.
Ved Hielp af foranforte Forklaringer og den tilfoiede Tabel vil man
da kunde beregne ethvert gammel Landgilds-Species til Gammel Matriculs
Hartkorn, og derved kunde translatere og beregne de gamle IordebogerS Taxter til Gammel Matriculs Hartkorn, og til Forvisning om Beregningernes
Rigtighed kan man tillige sammenligne de fummariffe Udsiag for enkelte Gaarde med det gamle Matriculs Hartkorn, som den gamle Landmaalings Matricul udviser, da jeg ved adffillige Efterrcgninger er overbeviist om, at samme
er virkeligen neic udregnet efter de.gamle LandgitdS- Proportioner.
Til ncermere Forklaring over BeregningSmaaden vil jeg udvikle felgende
Exempek af Wittittghosfs Patent over Baronier Scheelenborg i Fyen, hvori
findes aufert:

Dalbye.

Ifver Christensen.
Z Pund Byg,. G 0Ue Havre, 2 Lam, 1 Fodnod.
I Overeensstcmmelse med Foranserte og efter v'edfolgende Tabelle gier
Gammel Matriculs Hartkorn.
Z Pund Byg
'•
9 Tdr. - Skp. - Fdk. - Alb.
eftersom i Fyen er regnet Aaboe Maal
8 Skieppcr paa Tonden.
4 Ørte Havre o: 5 Pund
.
2 Lam
•
•
1 Fsdnod
•
•
Summa io Tdr. 4 Skp. 2 Fdk. 2 Alb.

Saa at Ifver Christensens Gaards Gammel Matriculs Hartkorn belsber
efter Landgilds-Speciernes Reduction til io Tender 4 Skiepper 2 Fierdingkar

sig
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dingkar og 2 Album.
Da man af den Gammel Matricul, Fortegnelse erfa
rer, at dec udi Dalbye er kun een Gaard, fom har samme Gammel Matriculs Hartkorn, flutkes, at Jfver Christensens G aard, hvis MauiculNummer ci er benrevnt i Patentet, maa vcrre den samme, som i Landmaalings Gammel og Ny Matricul har No. 7; eg paa den Tid, da den ny
LandmaalingS Matricul blev forfattet, nemlig i Slutningen af forrige AarHundrede, har vceret beboet af Hans Nielsett, tilforn Jens Rasmussen.
Paa saadan Maade kan man ved flig Beregning udfinde, hvad MatriculNummec hver Gaard isrer, hvis LandgildS-Taxt er anført i Patentet, har
udi den ny LandmaalingS Matricul.Protocol, og derefter oplyses om de Jor
der, som efter LandmaalingS-Archivets Modelbog og Beregning henhsrer kil
hver Gaard i frev, og hvoraf det i Patentet benrevnte Landgilde ydes.
Dette
er den vigtigste Brug og Nytte af deslige Beregninger, da'man af de gamle

Patenter cg de reldgamle LandgildS Tarter hverken altid erfarer GaardeneS
Nummere, som de stdcn have faaet, den Gang den ny LandmaalingS Ma
tricul efter foregaaende speciel Opmaaling og Taxation blev flutter 1690, ei
heller finder nogen Overcensstemmelse mellem GaardbeboemcS Navne paa de
forfficllige Tider.
I Tilfrelde ot flere Gaarde i en Bye have ecus Hartkorn, men forffiellige Matricul-Nummere, er det vel ikke altid mueligt at udfinde enhver i
Patentet benrevnt GaardS Matricul Nummer; ikke destomindre kan man dog,
ved at ft mle alle de Gaarde, som efter Beregning af Patentets LandgildsTaxt bcfindcs at have ecus Hartkorn, udfinde en Sammenligning imellem
samme saavelfom det summariske Hartkorn, som dertil svarer i den ny Land
maalingS Matricul-Protocol, og -de.refter af LandmaalingS Archivets øvrige
Protocoller oplyses om de Jorder, som under samme ved Matricul-Landmaalingen cre indbcregncde.
Allmerrknlng.
Da de i denne Afhandling benrevnte Oi
*i? , LandgildSTaxt, Gammel Matriculs Hartkorn og Ny Matriculs Hartkorn,
maafikee ikke tydeligen nok kan forstaacS, vil jeg tilfsie følgende For
klaring.
LandgildS-Taxt, savledes som samme forefindes udi de
crldste Jocdebøger, som ere sluttede indtil Aarct 1664, og i friherlige GaarderS Patenter, indbefatter en Optegnelse af alle de sorskiel-

-

*
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Translation og Landgilds-Speciers Beregning til Hartkorn.

9

lige Landgilds-Specier, som skal ydes aarligen af Gaardens Jorder.
Det gamle Matriculs Hartkorn tilkiendegiver det Antal Tondcr Rug
eller Byg, som aarligen bor svares i Landgilde af er Steds underlig
gende Jorder, saa at Hartkorn bemcerker virkelig Korn, enten Rug
eller Byg efter Egnens Beskaffenhed.
Denne Makcicul blev foran
dret i Slumingen af det fyrrende Aarhundrede ved den 1681 begyndte
ny Matricul Landmaalings-Forretnkng, hvortil Matricnlen blev fluttet 1690.
Efter speciel Opmaaling af Agerlandet, samt Taxation af
Engbund ril La'S Hoe, Grcronings'Jorder og Overdrev til Hoveders
Grcesning, Skove til SviinS Olden og de dertil bestemte Grundregler,
blev enhver Gaards samtlige Jorder beregnede til Ny Matriculs Hart
korn, uden at rette stg efter det gamle Hartkorn, som tilforn var Maalet paa Gaardens Landgilds-Afgivter, og derfor paa de steeste Steder
blev anfort ved Siden af det ny Matriculs Hartkorn i de af det Kongs.
Rentekammer Ao. 1690 den 3. Novbr. appeoberte nye Matriculs-Pro
tokoller, som siden efter i Aarct 1719 ere endnu fuldstændigere forfat' kede over de Kongelige Ryttergodser under Titel, Hoved-, Krigs- og
Portions-Jordebog for Neginkents-Districts-Nyttergods, saalcdes fom
til det Ryuerportioner er vorden inddcelt fra 1. Oclobr. 1719, da de
aarlige Landgilds-Skatter og paa sine Steder bleve de samme, uagtet
det ny Matriculs Hartkorn blev forfkietlig fra det gamle.
Ikke destomindre blev det ny Hartkorns Bestemmelse for den felgende Trd Rette
snor for nye Skatters og Paalcegs forholdsmceffige Ligning. Paa nogle
faa Steder findes det ny Matriculs Hartkorn forhoret, men det findes
paa de flecste Steder mindre end forrige gamle Matriculs Hartkorn,
faa der er ikke en faadan bestemt Forhold mellem begge, ak man skulde
af et vist given Maal paa Gammel Matriculs Hartkorn kunde regne
stg til, hvormeget Ny Matriculs Hartkorn der svarer til et andet op gi
ven Gammel Matriculs Hartkorn.

Samling V. B.
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Alphabetist Fortegnelse
paa

de gamle Landgilds-Specier, og deres Vurdering til Gammel Matriculs Hartkorn, ester 'Sammenligning mellem Arent Berntsens
Skonnings og Thestrups opgivne Talbestemmelser, beregnet
i Aaboe Maal, 8 Skiepper til Toudeu.

A
Aal- deraf beregnes en Tende saltet til 4 Tender Hartkorn; dog regnes Metteffylds Aal kuns for halvt.
Efter Borgten udgivr etters 24 Mark saltet
Aal 2 Skiepper Hartkorn.
Af terre eller ftrffe Liimfiord-Aal regnes 16
Snese kil i Tende Hartkorn, og efter Thestrups Beretning regnes 16
Pund terre Aal til 1 Tsnde Hartkorn.
Af Liimfiord- eller SalUngboeStangaal regnes 24 Snese terre Aal mod 1 Tende Hartkorn; paa nogle
Steder regnes ellers kun 12 Snese saakaldte Gaardaal til 1 Tende Hart
korn ; udi Adelens Rostieneste beregnes 8 Snese til 1 Tende Hartkorn.
Aarbllder: deraf beregnes 6 Stykker til 4 Skiepper Hartkorn.
AEg: deraf regnes i Almindelighed 24 Snese til 1 Tonde Hartkorn, men udi
Adelens Rostiencste regnes 32 Snese eller 8 Ohle mod 1 Tende Hartkorn.
Affe: deraf regnes 3 Skiepper mod 1 Tonde Hartkorn, dog alene at forstaae
om Saltaffe (*)♦

B
Büst: deraf regnes i Almindelighed 32 Kringel-Bast paa 1 Tonde Hartkorn,
efter Skonnings Beretning; men af Thestrup regnes 24 Kringel.-Bast
ril i Tonde Hartkorn, som af SkoMttNg meldes at i Adelens Rostieneste vcere saaledcö beregnet.

Baste(*)

Thestrups Dannemarks og Norges Krigsarmatnr. Pag. 2§I.
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Büsiereeb: deraf regnes i Rostienefte et Stykke til 2 Fierdingkar Hartkorn.
Boelgalte: deraf er enhver regnet til 3 Tonder Hartkorn.
Bord / Fnrbord eller Furbreetter: deraf regnes et Tylr for 4 Skiepper Hart
korn.

Bundgarns Stader:

deraf regnes et Stade for I Tonde Hartkorn.

E
Eenbcer-Stager: deraf beregnes Hundrede til 2 Fierdingkar Hartkorn.
Erter: deraf regnes en Skieppe mod 1 Skieppe og 2 Fierdingkar Hartkorn.

Faar: deraf regnes 3 Stykker paa 1 Tsnde Hartkorn..
Ficrder: deraf gier en Tende det famme som 1 Teaide Hartkorn.
FM, nemlig blodig og usaltct Fisk: deraf regnes en Tonde mod

4 Skiepper
Hartkorn.
Flest: deraf er nogle Steder regnet 2 Bismervund eller 48 Mark imod 1
Tonde Hartkorn, men paa andre Steder er regnet 4 Bismerpund eller
96 Mark mod i -Tonde Hartkorn.
Flynder: deraf regnes i Almindelighed 120 mod 2 Skiepper Hartkorn, eller
en Tende til i| Tonde Hartkorn; men naar de ere terre, da regnes en
Tonde for i Tonde H. nkorn.
Udi Adelens Rosiieneste regnes derimod
af Skanning 3 go Riber-Flynder mod 4 Skiepper Hartkorn, af Thesirup til 1 Tende Hartkorn; men 400 Skaubo-Flyndre til i Tende
Hartkorn.
F o er nod: deraf regnes ethvert til 4 Skiepper Hartkorn.
Fole, Foerfole at fode, regnes i Almindelighed for 1 Tonde 4 Skiepper
Hartkorn; men udr nogle gamle Taxier regnes samme imod 2 Tender
Hartkorn.

Fyrrebord:

deraf regnes 2 Tylker til I Tonde Hartkorn.

G
Ganghiul: deraf regner Thesirup et paa 1 Tsnde Hartkorn.
B 2
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Garn, Lysegarn: deraf regner Skonning i Almindelighed 64 Mark til I
Toude Hartkorn; men Thestrup regner 9 Mark Garn til 3 Skiepper
Hartkorn.
Ga's: deraf regnes 12 Stykker mod 1 Tende Hartkorn.
»
Geder: deraf er 6 Stykker regnet til 1 Tende Hartkorn.
Giedder: deraf er en sior tør Giedde, fom qives til Landgilde, regnet udi
Adelens Rostieneste for 1 Skieppe Hartkorn.
Gryn: deraf regnes en Tønde fer 2 Tønder Hartkorn.
Havregryn undta
gen, da en Tønde Havregryn regnes mod 1 Tønde Hartkorn.

H
Haar beregnes paa lige Maade fom Lyfegarn, nemlig 64 Mark mod I Tønde
Hartkorn.
Halm, Langhalm eller Tag: deraf regnes et LttS mod 2 Skiepper Hartkorn,
men naar famme ydes i Traver, beløber sig 8 Traver til 1 Tønde Hart
korn; ellers beregnes af Th^stt'UV 8 Lces Halm ril 1 Tønde Hartkorn.

H§mp beregnes af Skonning paa famme Maade fom Haar, 64 Mark mod
i Tsnde Hartkorn; men af Thestrttp beregnes 32 Mark til 1 Tonde
Hartkorn.
Hampebrud: deraf regnes 32 til i Tonde Hartkorn, og et Hampebrud ud
gier i Mark Hamp.
HaMpefa'kke: deraf regnes en til 1 Skieppe Hartkorn.
Havresoder : deraf beregnes 2 Traver eller 40 Kicerve Fodcrhavre imod I
Tønde Hartkorn.. Nogle regne en Trave Foderhavre kuns for 3 Skiep
per Hartkorn.
Ellers regnes efter gammel Taxt 12 Kicerve Havre paa
i Skieppe 2 Fierdingkar Hartkorn; og af Skaftehavre til Iulefoder reg
nes 60 Kicerver eller 3 Traver paa 1 Tonde Hartkorn.
Helleflyndre: deraf udgiør 8 Stykker I Tonde Hartkorn.
Helt beregnes fnefeviis, 3 Snefe tørre Helte imod 1 Tonde Hartkorn.
Udi
Rosticnesten regnes 34 Helte i mob 4 Skiepper Hartkorn.
Ellers er og
regnet 240 Spegehelte mod 1 Tonde Hartkorn.
Homle: efter almindelig Taxt regnes afSkonttiNg 12 Skiepper Homle mod
i Tonde Hartkorn; men Thestrup regner en Tende Homle for 1 Tonde
Hartkorn.
Homle-
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Homlestcrnger:

efter almindelig Taxt regnes et LceS mod i Fierdingkar Hart
korn, men udi Roölienesten mod ~ Fierdingkar Hartkorn.
Efter gam
mel Taxt beregnes en Snees for J Fierdingkar Hartkorn.

Honning:

deraf regnes efter brugelig Taxt en Tönde eller 30 Kander imod
6 Tonder Hartkorn, efter Skonmngs Bemærkning; men af Thestl'UP
regnes 32 Kander paa Tonden.
Af Honning, som er juicer, regnes en
Potte for 1 Skieppe Hartkorn.
Honttingpetlge: deraf udgior 2 Mark Vcerdien af 2 Skiepper Hartkorn.

Hornfisk: deraf regnes 3 Ohle imod I Tsnde Hartkorn.
Hoe: ester almindelig Taxt beregnes 4 Lees imod I Tonde Hartkorn, saaledes
som Thestrup anforer; men Skonning regner 8 LceS, hvorved maa
forstaaes 8 Rylter.
Udi NoStienesten er ligeledes beregnet 4 LceS paa 1
Tonde Hartkorn.
En Hoerylte regnes' udi Sicrlland for 2 Fierdingkar
Hartkorn.
deraf regnes 24 Stykker mod 1 Tsnde Hartkorn, ester
Beretning; men 32 regnes af Thestrup.

Hons:

Hor: deraf regnes 20 Bruder imod 1
Skonning melder; men Thestrup

Skonnings

Skieppe Hartkorn, saaledes som
beregner 120 Bruder Hoc til 1

Tsnde Hartkorn (*).
Hvede: deraf regnes en Tonde imod 12 Skiepper Byg, altfaa lige med 1
Tonde og 4 Skiepper Hartkorn.
Hvedemeel: deraf regnes en Skieppe imod 2 Skiepper Hartkorn, eller, som
er det samme, som 4 Skiepper Hvedemeel imod 1 Tonde Hartkorn.

Hvidling:

deraf regnes 120 Stykker imod 1 Tsnde Hartkorn, eller en Tonde
til i| Tonde Hartkorn; men udi RoStienefien beregnes 240 rsrre Hvidlinger til 1 Tonde Hartkorn.

J
Jern: deraf regnes et Stykke, som vcier et Bismerpund, imod 1 Skieppe
Hartkorn, eller 8 Bismerpund kil 1 Tonde Hartkorn.
Jern, som er
vredet, saaledes som der navnes af Skonning, men som af Thestrup

B 3
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(*) Brude Hsr er efter Skonnings Beregning faa meget fom en Qvinde kan tage i
sin Haand, og
over, naar hun satter den i Horbragen at bryde.
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kaldes ureent Jern, deraf regnes 6 Bismerpund imod r Tonde Hart
korn.

Jernkloder

have forffiellige Taxier; nogle taxere en Jernklode for I Skieppe
Hartkorn, nogle derimod for 3 Skiepper, andre for 4 Skiepper, og
nogle fund for 3 Fierdingkar Hartkorn.

" K
Kalkfleen: deraf regnes et Lces ril 1 Skieppe 2 Fierdingkar Hartkorn.
Kalve: deraf regnes enhver mod 2 Skiepper Hartkorn.
Koste eller Limer: deraf regnes 12 Traver mod 4 Skiepper Hartkorn.
Koer: deraf regnes en Landgilde- eller Leegdskoe imod 3 Tonder Hartkorn,
naar den er feed; men en maadclig Koe for r| Tonde Hartkorn.
Koer,
fom ere nybaarne, deraf regnes en Koe ester gammel Taxt til 4 Tonder
Hartkorn.

Koepmge:

deraf regnes 2 Mark for ~ Koe eller 4 Skiepper Hartkorn.
Kul: ester almindelig Taxt regnes Lersten eller 12 Tender ril 2 Skiepper Hart
korn, efter Skonnings Bemærkning; men Thestrup regner 32 Tender
Kul til i Tende Hartkorn.
Udi Rostienesten beregnes en Lcest til 4
Skiepper Hartkorn.

Kuller,

font ere faltede: deraf regnes en Tsnde til i4 Tonde Hartkorn.
de terre regnes 100 for Z Tonde Hartkorn.

Af

L
deraf regnes 6 til 1 Tsnde Hartkorn.
fom ere faltede: deraf regnes en Tsnde til 4 Tender Hartkorn.
Efter
Rostienestens Taxt regnes 4 Lax paa 4 Tsnde Hartkorn.
Af Spegelax
regnes en god mod 4 Skiepper Hartkorn.
En Laxelcenke, det er faavtdt
i Stranden fom 7 Garn kunne staae, beregnes til 4 Skrepper Hartkorn.
Lcrgter: deraf regnes en Snces for 2 Fierdingkar Hartkorn.

Nlmsteen:

deraf regnes efter almindelig Taxt et La'S til 2 Fierdingkar Hart
korn, eller 16 Tender Liiwsteen gier 1 Tonde Hartkorn. Udi Roörteneste
regnes ct LcrS Liimsteen til 1 Skieppe 2 Fierdingkar Hartkorn.

Liimsteen^Penge:

deraf gior 4 Daler 1 Tonde Hartkorn.
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Lyng:

deraf regnes efter almindelig Taxt et Lcrs til 3 Fierdingkar Hartkorn,
eller 16 Lces tit 3 Tonder Hartkorn.
Ester Roötienestenö Taxt regnes
24 Las Lyng mod 1 Tonde Hartkorn.

M
Makrel: deraf regnes en Tonde for 2 Tonder Hartkorn.
Mog: deraf beregnes 10 Lces til 1 Skieppe Hartkorn.

O
Oste: deraf regnes et Bismerpund for 2 Skiepper Hartkorn.
Ope, til Landgilde, beregnes til 4 Tender Hartkorn.

Oxe at stalde/

regnes for i Tende Hartkorn.

P
Penge

fom erlcegges i Landgilde, samt Ledingspenge, Herregiesterie-Penge,
ErritSpenge, Gaardspcnge og Inlepenge, beregnes 2 Mark mod 1 Ton
de Hartkorn; men af Engpenge, Koepenge, Havrepenge, Kirkegiesterie-Penge og AalcMningS-Pcnge regnes 4 Mark mod 1 Tonde Hartkorn.
PttNd er af Rug regnet til 20 Skiepper, af Byg til 24 Skiepper, af Havre
til 40 Skiepper, og udgier 2 Arter Korn.

R
Roer og Redder: deraf regnes en Tonde for 4 Skiepper Hartkorn.
Rokker, “i Varde: deraf regnes en Tonde til 2 Tender Hartkorn.
Ruggryn: deraf regnes en Skieppe til 3 Skiepper Hartkorn.

S
Salt, Bajsalt: deraf er 6 Skiepper beregnet til 2 Tonder Hartkorn.
Af
det, som brandes paa Lasee, regnes 6 Skiepper til iZ Tonde Hartkorn.
Efter Rostieneste-Taxten er ellers en Tende Salt beregnet mod 1 Tonde
Hartkorn.

Sttkke:
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Scrkke:

deraf regnes 8 til i Tende Hartkorn, nemlig hver Seek til 4 Skil
ling Danske.
Scelhunde: deraf udgisr 8 Stykker if Tende Hartkorn.
Sennep: deraf regnes en Skieppe mod I Skieppe Hartkorn.
Sild: deraf regnes en Tende Hestsild mod 3 Tender Hartkorn, men i Fal
ster mod 4 Tender Hartkorn.
Af ferff ufaltet Sild regnes en Tende
for i Tende Hartkorn.
Af Vaarsild regnes en Tende for 2 Tender
Hartkorn; af tørre Sild regnes 20 Ohle mod 1 Tønde Hartkorn.

S mor:

deraf regnes en Tønde mod 12 Tender Hartkorn, da der regnes 18
Bismerpund til Tønden, og 24 Mark til hver Pund.
Stroolse : deraf regnes 8 Lers mod l Tønde Hartkorn, efter Skonnittgs
Beretning, men 10 Lars efter Thestrttps.
Sviin: deraf regnes et fuldt Sviin mod 1 Tønde Hartkorn. Af Sviin, som
ere fcedte med Olden, regnes 4 Sviin til 1 Tønde Hartkorn.
Sviitts Olden: 24 Sviins Olden regnes ril I Tønde Hartkorn. Paa nogle
Steder er derimod regnet 32 Sviins Olden til 1 Tende Hartkorn.

T
Torsk:

'deraf er en Varde-Torsk i Adelens Rostieneste regnet for 1 Tønde
Hartkorn, men en Tønde saltet Torsk regnes til 2 Tender Hartkorn.
Tommergiedder: deraf regnes 4 til i Tønde Hartkorn.
Tommertrcr, 14 Alen lang, regnes for 1 Tønde Hartkorn.
Torv: deraf regnes 8 Lces til 1 Tønde Hartkorn.
Traad: deraf regnes et Fed paa Garnvindeu til 3 Ficrdingkar Hartkorn.
Tvinde: deraf regnes 14 Mark til 1 Skieppe Hartkorn.

u
Uld: deraf regnes 2 Bismerpund eller 48 Mark Uld til 1 Tønde Hartkorn,
faaledes fam Skonning melder; men Thestrup anfører, at 3 Bismer
pund eller 36 Pund Uld udgisr 1 Tsnde Hartkorn.

V

og deres Vurdering tit Gammel Matriculs Hartkorn.
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V
Vaadgarn: deraf gior 12 Mark i Tende Hartkorn.
Vaadtvittde: deraf gior 16 Mark del samme som 4 Skiepper Hartkorn.
Veed/ Bra'lldset, som Bonren kloder, oil giver som Landgilde: deraf reg
nes Lcrsset til 4 Skilling, oa 8 Lees til 1 Tonde Hartkorn.
Ellers reg
nes oqsaa 24 Lces mod 1 Tonde Hartkorn.
Viems: deraf regnes 12 Loes mod 1 Tonde Hartkorn.

Vogne: deraf beregnes efter almindelig Tort cn Skovvogn faavclfom og
Arbejdsvogn til 1 Tonde Hartkorn; men udi Adelens Rostieneste er
Skovvogn kuns regner for 4 Skiepper Hartkorn.

en
en

s
Grrete: naar den er tor, regnes en for 2 Skiepper Hartkorn; men udi Rosti-ncstcns Taxt regnes 4 Arreter paa 4 Tonde Hartkorn.
Ørte: deraf regnes en Arte Rug, som er jo Skiepper, mod 1 Arte Byg,
som er 12 Skiepper, alt i Aaboe Maal, og i Almindelighed bemcrrker en
Arte Korn 2 Pund Korn.

fty Samling V. B.
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Beskrivelse
°f

en forbedret Gazometer eller Luftmaaler,
°g

nogle med samme anstillede Forseg,
ved

Kammerherre

Hauch.

M aturtaren og alle med samme forbundne^ Videnskaber vilde neppe have
*
naaet den Fuldkommenhed, til hvilken den t de senere Tider er steget, dersom
man ci for Icenge siden allerede havde leert at skille sand Kundskab fra svulstigt
Foredrag opfyldt med intetbetydcnde Ord, dersom man ei for lcenge siden alt
havde indseer, at Systemer og Throricr ei kan voerc andet end ClastisicationsMaader, som bør veilede oS ved Sandhedens Undersøgelse, hvortil intet dog
fører os ncermere end fuldkommen Kundskab om Facta.
Ved at samle Mcengdeu af diste, at forandre og paa forskicllige Man
der forbinde dem imellem hinanden, er man kommen faa vidt, at intet Sy
stem, ingen Theorie antages for gyldig, med mindre samme fuldkommen er
pastende med hine.
Herpaa grunde sig de mangfoldige Forsøg, med hvilke
enhver Theorie understøttes, og hvoraf intet end ci det mindste maa vcere stri
dende eller uovcreenSstemmende med forhen bekiendte og antagne Sandheder.
Intet Under derfor, at ethvert nyt Forsøg af nogen Bekydenhed ofte
igientages samt undersøges og anstilles under forskiellige Omstændigheder ved
.
*
Til-

H.
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Tilhængerne af forskiellige Theorier, paa det at derved indtraffeade Phcrnos
mener kan benrcrrkes, proves oa offentlig bekiendtgisreS, faa man ved Sam
menligningen imellem diste Prsvelftr kan deraf drage rigrige og velgrundede
Slukninger.
Imellem de mangfoldige nyere Forssg, som have foment og tildraget
sig Naturkyndiges Opmcrrksomhed, forricner Frembringelsen af Vand, ved
Forbrændingen af den dephlogisticerede og den brandbare Luft, maaskee iscer
at bemcerkes, saavcl for sin.Nyhed, som for den Anvendelse nogle Naturkyndige deraf have giorr paa forskiellige Phanomener i Naruren, og den deesterre
Lethed mcd hvilken de fr nske Cbemijter og saakaldte Antiphlogistiker ved Hielp
af dette Forssg have troet o t be faste og understotte den ny autogne Chemiske
Leere og Theorie.
'Dette for Synet ligesaa behagelige, som i sig selv vigtige Forfsg, er
ei sag ofte iguntaget i det Store som det fortiener, deelS formedelst den Be
kostning, som den dertil udfordrende Apparat, bckicndt under Navn af CombustionSmal^ine eller, efter Herr Lavoisier, af Gazomckrct, udkrcever, decks
ogfaa formedelst den ci faa ganske ubetydelige Vanflkelighed ak forstaffe sig de
fornodne Luftarter eller Gaz i nlstrcekkelig Moengde og fuldkommen Reenhed.
Herpaa grunder sig nok for den stsrste Deel Uvisheden i hvilken man endnu er,
om det ved Forbreendingen af de ovcnncevnte tvende Luftarter fremkomne Vand
siet ft med lerer en Syre eller ei.
De Herrer &W0iflcrz Fourcroy, Vattquelin, Sequin, Monges, Jaquin den yngere og Girtanner have ved
deres ftnestc Forfsg erholdet fuldkommen reent Vand, uden mindste Spor af
Syre, og af samme specifigve Tyngde som destilleret Vand.
De Herrer
van Marum, Fortin, le Fevre de Guinan, Cave ltd i sch og Priestley
have derimod stedse e, holdet et mere eller mindre med Syre imp'regncret Vand;
dog haver Herr Priestley ved senere Forssg (*) fundet, at Vandets Reenhed
ganske beroer paa det Forhold, i hvilket Luftarterne blandes, faa al han,
ved et Overllkud af dephlogisticerek Luft, stedse erholdt et syrligt Vand; bef-indtes derimod i Blandingen mere inflammabel Luft, end der behooedeS til
Detonnationen, da var Vandet fuldkommen reent og <kden Smag.
C 2
Disse
(*) PhilofopLical traufatt. Vol. Z i. 1791.
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Disse forstiellige Resultater vise noksom at dette Forsoa ei endnu er ofte
nok igieutaget, for med Vished deraf at kunde dra^fe rigtig grundede Slutnin
ger, og af denne Aarsag har jeg troet, at mine ved dette Forsog giorre Bemcerkninger ei vilde vcere det Kongelige Videnstabs-Selstab uvelkomne, saa
meget mere, som Forsog i denne Henseende anstillede hos os noget i det Store,
ei ere (saavidt jeg har erfaret) endnu blevnc bekiendkgiorte, og som denne li
den Afhandling desuden maa ansees fom en Folge, og sammenhcengende med
Le Undersogelser af Vandels Bestanddele, hvilke jeg forrige Aar havde den
^Ere ak forelcegge Selskabet.
Dog forinden jeg strider til Iagttagelserne ftlv, maa det forst vcere
mig tilladt, at give en kort Bestrivelse af den hertil brugte Apparat, som er
forfcerdiget af de Herrer Dumotiers Freres i Paris, og i endeel Henseender

af mig

forandret og forbedret.
AA ere tvende furkamede Kasser af stcerkt og laqveret Blik, 28 Tom

mer i Diameter.
BB ere ligeledes tvende Kasser, noiagtig af en Cubikfods Indhold.
I disse sidste tvende Kasser bevares de udfordrende Luftarter; oss da de ved en
Indretning, som nedenfor stal beskrives, angive den forbrugte M«ngde af
enhver Luftart, saa fore de Navn af Luftmaalere eller Gazometre.
I alle disse fire Kasser er den ene-Side af meget tykt og stcrrkt Spejl
glas, saa man herved fuldkommen kan see og kiende det som befindes i de in
derste Kasser.' Disse sidste ere saaledeS ophcrngte ved Snorene a a a a, at de
med megen Lethed bevcrges paa Tridserne CC, cg stedse ere i fuldkommen
Ligevcegt ved'Hielp af Loddens DD, hvad enten de oplofteS eller nedlades i
De udvendige Kasser A A.
F er en Glas Ballon, 12 Tommer i Diameter. Den hviler paa sin
Trcrfod F.
Halsen er indkittet lufttet i en bred Messing-Indfatning, til
hvilken Pladen 6 strues, og befsestes faalcdes, at ingen Communication kan
have Sted imellem det indvendige Rum af Ballonen og den atmosphcrriste Luft.
I Pladen G befiudes 3 Messingror bbc, hvoraf de tvende bb for
bindes , ethvert med sin Luftbevarer, og det tredie c er bestemt til Forbindel
sesror med Luftpumpen, for igiennem samme at giøre Ballonen fuldkommen
luftfrie.
Det ene Meffingror ender sig i Ballonen med en liden Kugle e,

i

hvilken

Side 20. Nye Saml: af Viden sk: S el sk: Skrift: V. Bd.
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i hvilken befindcS en faa liden Aabning, at neppe den fineste Knappenaal kan
indbringes deri.
I Pladen G bemcerkes desuden M-.'ssingkraaden d indkittet
i et Glasror, og derved fuldkommen isoleret; samme ender sig i en liden
Kugle d.
Glasroret er indkittet og befcrstet i en Meffingprop, som paa det
nøjagtigste er indsieben i Indfatningen H.
Ved denne Indretning kan de
tvende Kugler d og e ester Begiering ncrrmeS eller bringes lcengere fra hinan
den.
Ethvert af Rorene bbc ender sig i en meget usie indflebet Hane I;
imellem de tvende Ror bb og Hanen I bcmcerkes de tvende Glasror K, hvilke
ved Forbrændingen af Luftarterne ere opfyldte med absorberende Jorde eller
caustisk Luudsalt, paa det at Luftarterne ved deres Giennemgang herigiennem.
kan afscette det Vand samme indeholder i m-chanisk Oplosning, og derved
komme (saavidt mueligt) fuldkommen torre i Ballonen.
Fra Lustmaalerne B bemcerkcS de tvende Hceverter MM; disse ende
sig i et lidet conisik Stykke, som er indflebet - Hanerne I, og beforstet dertil
ved en Moderskrue.
Denne Indretning sees i Tvcrrsuit Fig. 2.
Det coniffe Stykke xx er indflebet i Hulingen Z af Hanen I, og holdes heri fast
formedelst Moderffruen y y.
.
Paa Lustmaalerne er langs med Speilglasset anbragt en Seale inddeelt
i Tommer og Fierdedcel Tommer. Ved denne Indretning vides stedse hvormeget der af hver Luftart ved Forbrændingen er forbrugt.
Ovcnpaa Luftmaaleren bcmcerkes tvende Haner OO, ligeledes et lidet
Hcever- Barometer P; ved Hiclp af dette Barometer bemcerkes Luftarternes
Densitet imod den atmofpheeriss'e Lust.
Hanerne OO ere tillige bestemte til at give Luften Udgang ved Fyldnin
gen med Vand, og til at modtage Blcerer, som ere fyldte med de Luftarter som
forbrugcS, 'hvilke, vaar Hanerne aabnes og Blcererne trykkes, jager Vandet
ud af Lustmaalerne, og igientager dets Plads.
Da Luftarterne, som be
vares i Blcrrer, ei kan have samme Reenhed som de der giemmeS i GlaS,
forkastede jeg ovenncevnte Maade at fylde Lustmaalerne paa, hvorimod jeg
benyttede mig af følgende: T er et stort Glas, af det Slags som almindelig
bruges til Ladeglas eller Leidener Flaffcr, hvilket maa vcrre henimod 20 Tom
mer hsit og 12 Tommer i Diameter, (overalt jo ftørre jo bedre).
Paa Hal
sen af Flasken er en pnrk Messingplade fastkittet; samme er forsynet med
C

3

tvende
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tvende Haner U og W.
Hanen U ender sig i en conisk Huulhed ligesom
ZZ Fig. 2; heri passer et krumt Ror X, hvis anden Ende gaaer op i
Luflmaaleren.
Fra Hanen W gaaer et Glasror ned lil imod Bunden af
Flasken.
Ovenpaa Hanen er en hoi Glastragt Y, som kan borttages naar
behoves.
Naar Glasset T er fyldt med den udfordrende Luftart, og begge Ha
nerne cre.lukkede under Vandet, scetteS Glasset paa sit behonge Sked ved Si
den af Luftmaalerne; det krumme Ror X bringes i Luflmaaleren, og fyldes
med Vand ved at suge samme til sig; herpaa lukkes Rover med Fingeren,
bringes hastig i Hanen U, samt skt ues fast, hvorefter Tragten Y fyldes med
Vand, stråledes at Vandet heri staaer hoiere end i Roret X. Naar nu begge
Hanerne Uog W aabnes, vil Vandet synke igiennem Glasroret ned t Flasken,
og derved drive Luften igiennem Roret X ind i Luftmaaleren; Vandet maa
herved igien gaae ud af Luftmaalerne i de ydre Kasser A.
Paa Scalen bemcerkes nu hvor hoit Vandet staaer i de indre Kasser, og alkfaa hvor meget
af enhver Luftart der indeholdes i enhver af Luftmaalerne.
'
'
Ovenpaa Luftmaalerne er anbragt smas Afdelinger, for deri at lcegge
Borgt, og saaledes ved cn jevn Trykning ar drive Luftarterne udaf Luftmaa
lerne ind i Ballonen.
Ballonen forbindes med Luftpumpen ved Hielp af den
liden Glasklokke Q Fig. 3; samme er forsynet med en Loederbosse R, i hvil
ken det hule og krumme Rer S glider op og ned.
Roret S ender sig med et
conist Stykke, som er indsftbet i Hanen paa den ovenfor beskrevne Maade.
Ved denne Indretning, aftegnet i Fig. 3, saavelsom ved den paa
Luftmaalerne anbragte Scale, den paa samme anbragte Indretning ved Tryk
ning med Vargt at drive Luftarterne i Ballonen, iligemaade de tilfoiede Styk
ker KK, bestemte til Luftaneryes Torring, og Maaden at fylde Luftmaalerne
paa, troer jeg at have givet denne Apparat en Precision og Fuldkommenhed,
som samme for manglede, saa at samme (skiont det i Henseende til Sammensorlningcns Fuldkommenhed maa give efter for Herr Lavoislel's Gazometer)
dog med Hensyn paa Forskiellen af Priserne (*) kan ansees som temmelig noiqgtigt, og som et ril sin Hensigt fuldkommen tienligt Instrument.

Til
(*)

Lavöisiers Gazometer koster i Paris 1800 Pund, da det her beskrevne haveS for
600 Pund, de as mig lilfoiede Forbedringer ubereznet.
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Til ot benytte sig af samme, er FremgangSmaaden folgende:
Naar alle ovenfor beskrevne Dele af Instrumentet ere samlede oq sammensatte,
saaledes som Fig. i udviser, fyldes Kasserne AA med Vand, derpaa aabnes
Hanen paa Luftmaalerne BB; disse vil nu ved deres egen Tyngde synke i
Kasserne AA, og fyldes med Vand, hvorved den deri indeholdte atmosphcrriske Luft maa gaae ud igiennem Hanerne; herpaa lukkes Hanerne, og
nu jages det i Luftmaalerne BB vcercnde Vand igien, ved at fyldes enhver
med den dertil bestemte Luft, udaf Fladerne TT paa den ovenfor beskrevne
Maade; nu giores Ballonen ved Hiclp af Luftpumpen faa luftfrie som mueligt, naar de med Rorene bb forbundne Haner i Forvejen ere lukkede, hvor
efter Hanen I 3 lukkes; herpaa aabnes Hanen fom befindes imellem Ballonen
og Luftmaaleren, som indeholder den dephlogisticercde Luft, f. Ex. Hanen I 1;
Luften gaaer derpaa igiennem Roret b og Stykket K ind i Ballonen; i det
samme Hieblik aabnes Hanen I 2, eller den som befindes imellem Ballonen
og Luftmaaleren, som indeholder den inflammable Luft; denne Luft vil for
medelst den ovenpaa Luftmaaleren lagde Vcrgt, og derved foraarsagede Tryk
ning, gaae igiennem Roret b, og Stykket K ind i Ballonon, ad den liden
Aabning i Kuglen e.
Naar der nu i dette Aieblik gives en elcctrifk Gnist
paa den isolerede Traad d, vil den inflammable Luft teendes og vedblive at
brcende saalcenge som der befindes af de behooende tvende Luftarter j Lnftmaalerne.
Den paa Luftmaalerne anbragte Vagt driver Luftarterne ind i Bal
lonen i det behovende Forhold, hvilket bestemmes ved de i Norene b b an
bragte Aabninger af forskiellig Dimension.
Det Kongelige Videnskabernes Selskab vilde tillade mig, efter saaledes
at have beskrevet denne af mig forbedrede Lustmaaler, at foreligge Resultatet
af nogle ved mig med samme anstillede Forsog.
I Henseende til Luftarterne har jeg sommetider forskaffet mig den dephlogisticerede Luft af den rode Qvcegfolvkalk (mercurius precipitatus ru
ber), som oftest af B uunsteen; til den inflammable Luft har jeg stedse brugt
meget rcen Jern Fiilspaan i fortyndet Vitriolsyre.
Luftarterne ere ofte blevne afvaskede i recnt Vand og i Kalkvand, for
derved at befrie samme fra den indeholdende fixe Luft.
Forbrændingen er skeet
faa langsomt som mueligt, da jeg ofte har brugt 5 til 6 Timer til Forbrorndin«
gen af 15 til 1600 Cubictommer dcphlogisticeret Luft.
Ved
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Ved de forskellige og ofte af mig izientagne Forssz, hvoraf ved de
sieeste bleve forbrcendte henved 1600 Cubicrommer dephlogisticerck oz henimod
3000 Cubictommer brandbar Luft, oz nogle Gange henimod 3000 (Subic;
tommer dcphlogisticeret, oz over 5000 Cnbictorumer brandbar Luft, har det
aldrig vildct lykkeS mig at frembringe reent oz fra al Syre fuldkommen befriet
Vand, men samme har stedse mere eller mindre angivet Tegn paa indehol
dende Syre, hvilken jeg efter noiaglig anstillede Forsoz har befundet ofte at
vare af forskicllig Natur.
Det erholdte Vand havde nasten bestandig, i Sardelrshed strax efter
Forbrandingen imedens Ballonen endnu var varm, en kiendeliz Lugt af Sal
petersyre ; det smagte ofte syrligt.
Lakmuspapir blev strax redt ved at brin
ges i samme, oz tabte ci den rode Farve ved Ilden; alrsaa var Luftsyren c i
Skyld i denne Farveforandring.
Luftfuldt Luudsalt gav endog Tegn ril Opbruusning i dette Vand.
Ofte blev SolvopleSninzen t Salpetersyre ci prccipiteret ved Tilgydningcn af d tte sure Vand, oz da var Salpetersyren Hoved
bestanddel^ n af samme; til andre Tider blev baade Selv- oz Blyopleöningen
precipikeret derved, Tungjord-Oplosningen derimod ikke; alrsaa b« fandtes i
det syrlige Vand Saltsyre, hvilken Syre Herr Keir allerede haver bemærket
at sindes i det ved tidtncrvnte Luftarters Forbrænding fremkomne Vand; som
metider syntes Tungjord. Oplosningen at foraarfaze en liden Skye i Vandet,
hvilken dog forst blev synlig efter nogen Tid.
Det er endog engang hendet
mig, at af-det ved tvende forffielliqe Forbrændinger fremkomne Vand, |Tiønt
af Luftarter beredet under eet, det ene Vand gav tydelig Spor efter ovenstaaende Maade paa Saltsyre oz ingen Vikriolsyre, del andet derimod angav
Vitriolsyre, og ingen Spor paa Saltsyre.
Endffiont der ingen Tvivl kan vare paa Mueligheden at det ved tidtncevnte Forsoz fremkomne Vand kan vcrre reent og fuldkommen frit fra al
Syre, da saa store og erfarne Mcrnd, som de ovenfor ncrvnte, have udsagt
det, saa troer jeg mig dog berettiget til Formodning om at Omstændigheder,
som undgaae vores Opmcrrksolnhed, kan foraarfaze den saa almindelig frem
komne Syre; thi at søge Aarsagcn hertil b-or i Ureenheden af dc brugte
Luftarter, synes/i rigtig, da ellers Syren ogsaa stedse maatte vcere den samMe, og Azoren, som Grundstoffen af Salpetersyren, frembringer i Folge de

nyere
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nyere Chemisters Theorie, ved Forening med andre Grundstoffe, andre Le
gemer, men aldrig anden Syre end Salpetersyren.
. Denne Formodning synes endog saa meget sandsynligere, da jeg af egen
Erfaring har bemcerket at den mere eller mindre hastige Forbrcending af Luft
arterne ogsaa frembringer Vand, som er mere eller mindre syrligt; saaledes er det lykkedes mig, engang ved en overmande langsom Forbrænding at
frembringe »zöget over halvanden Unze Vand, som norsten ei angav nogen
Spor paa Syre, endstiont famine dog blev noget uklart ved Tilgydning af
Tungj ord-Oplosningen.
Jeg kan ci sige med Vished, at det ved disse forsticllige Forfog frem
komne Vand netop veiede faameget som de forbrugte Gaz eller Luftarter, og
henregner saadant tildecls paa de smaa Mcrngder Gaz, fom btcve brugte, og
altsaa den kun liden Qvantitet frembragt Vand, hvoraf en liden Deel hver
Gang kunde blive 'tilbage paa Kanterne i Ballonen, saa at Udsiaget derved
blev fejlagtigt. Jeg anseer saadant ogsaa for ligegyldigt, hvad enten man an
tager Vandet som fremkommet ved de tvende Luftarters Forbrcrnding, og disse
Luftarter altsaa son» Bestanddele af Vandet, eller man anseer Vandet son» pre-,
existerende i Luftarterne, og altsaa fom Basis af enhver Luft, kun i forskiellige Modificaiioner, eller ma»» med Herr de £llC antager Vandet som det ene
ste ponderable eller veibare i Luftarterne; thi i alle disse tre Tilfalde »uaa det
fremkomne Vand netop veie saa »neget fom de forbrugte Gaz eller Luftarter,
uaar Fvrsoget ellers behorig foretages, og altsaa forekommer det »nig, som
om herved endnu eibeviseö, at de tidtncevme Luftarter udgisre Bestanddele af
Vandet.
Et andet i mine Tanker vigtigt afgisrcnde Sporgsmaal er dette: Ere de

i Ballonen brcrndende Luftarter fuldkomn.cn terre, og have de ei nogen Fug
tighed ved sig? eller for at giere Spsrgsmaalet endnu mere almindeligt, kan
en eller iioßct» Luftart behandles faadan, at de»» viser sig fom fuldkornmen tøv,
og at den under ingen Omstcendighed angiver mindste Spor paa opløst Fugtig
hed?
Er dette ci tilfulde bcviist, eller Fan det Modsatte meget mere bevises,
da forekommer det mig, som om man med Grund kan antage, at det med
Luftarterne mechanist' forbundne og ved Varmestoffen i usynlig Damp opløste
Uy Samling V. B.
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Vand
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H.

Bestridelse af en forbedret Gazometer eller Luftmaaler,

Vand maa, om der end ei er eneste Aarsag til der ved Forbrændingen frem
komne Vand, dog i det mindste bidrage noget til samme.
For at erholde om mueligt nogen Vished i denne Henseende, lod jeg
400 Cubictommer brceudbar Luft gaae 50 til 60 Gange igiennem et Glasror
fyldt med bladriig Viinsteen-Iord.
Jeg omvexlede i denne Tid den fugtig
blevne Viinsteen-Iord tre Gange med ter og ny Viinsteen-Iord; ikke destomindre blev en Fierde^ Andeel af samme Jord, ved ovenncevnte Luftarts Giennemgang derigiennem, ligesaa vaad og i ligesåa fuldkommen gydende Tilstand,
som den foregaaende.
Herpaa opsamlede jeg den saaledcS rerrede Luftart
igiennem fuldkommen tsrrcd og 24 Timer giennc'mvarmed O.voegselv i en lige
ledes fuldkommen tor Flaffe, som i samme Aieblik blev tilpropper og tilkittet

med smelter Harpix.
Jeg udsatte denne saaledes tilkittede Flaske for en kun
stig Kulde, ved at bringe samme i en Blanding af Snee og Salmiak, i
Tanke ar det endnu i Luften mechauiff eploste Vand herved ffulde fraffille sig;
ikke destomindre var jeg ei istand at ffielne endog med Forstsrrclftsglas Draaber i Flaffen, uagtet det dog forekom mig som om smaa Kuglen af det i Flaffeu vcerende lidet O.vcegselv bleve hcengende ved Siderne af Flaffen, hvilket
hendes naar enten Flaffen med Qvcegselv i eller og Qvcegsslvet ftlv er fugtigt.
Jeg igientog samme Forsog med armosphseriff Luft med summe Udfald.
Det samme Forsog blev endnu engang igienraget, kuns med den Forffiel, at
jeg rog caustiff Luudsalt isteden for bladriig Viinsteen-Iord, og ar jeg indstuttede af samme Luudsalr i den vel torrede og varmede Flaffe rilligenr<d Ovcegselvet, saa at Luudsaltet blev tilbage i Flaffen efter Qvoegsolvets Uddrivning
ved den Luft som ffulde undersoges.
Jeg bcmcerkcde ei noget Tegn kil Luudfalters Smeltning de forste Dage efter at Flaffen var tillukket, ligesom >eg ei
heller efter at Flaffen var udsat for samme kunstige Kulde, som ovenfor er
omtalt, var istand at ffielne nogen bestemt Fugtighed.
Af disse Forseg sees, at endffienl den sædvanlige Maade at terre de
behevende Luftarter, ved at lade samme eengang gaae igiennem absorberende
Jorde eller Salte, forinden de sorbrcendes, ei er tilstrækkelig til den deraf
forventende Virknings fuldkomne Opnaaelse, og at dertil vilde udfordres ar
Luftarterne bleve bevarede i Luftmaalerne, over Qvergfslv og caustiff Luudsalt

isteden

og nogle med samme anstillede Forsog.
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isteden for Vagd, hvilket formedelst Qvceg.selvekS Tyngde og Kostbarhed vilde
medføre c ti Deel U lejligheder, faa lader det dog fom om det Vand, hvilket
befindes i en mechanisk Forbindelse, ved Hielp af Varmestoffen, med Luftar
terne, enten er deri i overmande liden Mcrngde, eller og er faanøie dermed
forenet, at famine ei kan skille sig derudaf blot ved mechaniske Midler, men
udkrcever at fammes Bindingsmiddel maa indgaae nye Forbindelser, forinden
det kan fremkomme fom Vand.
Slutningen, at Vandet virkelig bestaaer af
de tidtnavnte tvende Luftarter, fynes en velgrundet Folge af disse her anførte
Forjog, hvorved den nyere franske chemiffe Theone, som fornemmelig støtter
sig paa dette ligesaa vigtige som besynderlige Phcrnomcn, ei kan andet end
vinde i Sandsynlighed, og denne Theories Tilhcengcre tør alksaa med forøget
Tillid følge den af samme flydende lette og for Sandserne fattelige Forklaringsmaade, ved de Phcenomener, som efter enhver anden Theorie forudscette een,
Erfaring og de 06 bekiendte Naturlove modsat og mod dem gandske stri
dende Virkning.
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Wilhelm Ernst Christianis

Historiske og Khronologiske Underssgelse
af

S k i l s m i sse t r e t t e n
mellem

Philip II. eller Philip August, Konge

i

Fraukerig,

og hans Gemalinde

Ingeborg, fod Prindsesse af Danmark.

Forste

Afsnit.

Fra Philips og Jngeborgs Formaling til Pave Coelestinö II. Dod,

d. e. fra 119351198.

F o r e r i n d r L n g.
Ä lierede i mit Priisffrivt: Vergleichung der Nachrichten von dänischen Begebenheitem von 1182 bis 1209, die bei Arnold von Lübeck anzutreffen sind,
mit andern Schriftstellern desselben Zeitalters (Copenhagen 1789. 4-) S. 77 f.,
har jeg anfsrt, at mange Kilder til den her nnderfsgie SkilsmissetretteS Hi
storie ere aabncde. Deraf har jeg stdcn endnu erholdt flere. Af Hvidtfeld,
Pontanus, Gram og Holberg ere ikkun enkelte Stykker af denne Historie
underfsgte.
Blondel de formtilæ Criflo regnante in monumentis Ve
terum ufa, betragter den kun fra et eneste Synöpunct, i Hensyn til Virk
ningen af de mod Frankrig og ders Konge udgaaede Band- og Interdicts-Foranstaltninger. De Nyere, der have ffrevet over den frauffe og danffe Historie,
faasom

Velly, Meusel

og

Gebhardi,

bersre vel disse Tildragelser, men

det
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det Hele er hidkildagS endnu ikke af nogen underssgt.
Jeg tor da haabe ved
neervcercnde Undersogelft at have opfyldt Huller i den danste Historie og berigtiget endeel as dens Tidsberegning, fom vel sortiente at opfyldes og berigliges.
Da jeg formedelst andre Forretninger ikke kunde levere den hele Af
handling paa eengang, faa syntes mig Pave Coelestins III. Dsd at veere et
beqvcmt Tidspunkt n! at ende det fscste Affnit, da Striden fsrst under hans

Eftermand

Inuoccntius

III. blev dreven med stsrre Heftighed.

§.

i.

Philip II. eller Philip August blev af sin Fader Ludvig VII. for- H79
medelst hans overhaandkagende Legemsfvaghed, fom en fennenaarig Prinds
anlagen ril Medregent og kronet til Konge C).
)
(*

Rigordus de geftis Philippi Augufti ap. Duchesne fcript. rer. Franc. T. V. p. 5.
Guilelm. Armoricus de geflis Phil. Aug. 1. c. p. yr. Den famine eller forti han
kalder sig i sin i Vers forfattede Phnips II. Historie, With. Britonis Armorici Philippidos. L. I. 1 c. p. itu. Guilelmi de Nangis Chron. ad ann. 1179 apud d'Achery
Spicil. Tora. III. p. 12. edit. nov.

§. 2.

I det folgende Aar formalede den unge Konge sig med Isabella eller,
fom andre kalde hende, Elisabeth, en Datter af Balduiu, Greve af Hen
negau (r).
Det Kongelige Brudepars festlige Vielse tilligemed Philip n8o
Augusts Kroning stedte i Sk. DeniS paa Himmelfartsdagen (2).
Hans
Fader Ludvig VIL eller den yngre overlevede ikke lttNge den Glade, fom den
ne forsnstede Begivenhed havde opvakt hos ham; han dsde den sierde Maa- d. 18.
ned efter sin Sons Formaling (3).
(1) Hendes Herkomst viser cn Stamtavle hos Blondel de form. Ch rifto regnante in
vet. mon. ufu. p. 323.
(2) Bigord I. c. p. 7 siger, det stedte 1 igi den 1. Znn. paa HimmelfartsdagLir; men
det passer ikke. Plasten indfaldt den Tid den $. April, og Himmelfartsdagen den
14. Maj i. Derimod siger den, saavelsom Nigord, ogsaa samtidige Guilelm. Årmor.
1. c. p. 72, at det stedte Himmelfartsdagen n8o; d. c., siden Paasse var den 20,
April, den 29. Maji. See og Guil. de Nangis. 1. c.

D 3

(3)
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(Z) Rigord 1. c. siger, eod. anno (altsaa Ii8 r) XIV. Kai. Octobr. feria quinta, det
er den 18. Seplb. om Torsdagen; men dette indtræffer kun i iSo; thi usi var
den i8. Septb. en Fredag. Rigtigere er ogsaa her (juil. Armoric. 1. c. See oa
Nangis. 1. c.

§. 3‘

Efter et ncesten kiaarigr Wgtrstab dode bemeldte Isabella cller Elisa-

1190

Philip Augusts ferste

Maj?.
*)
(.

Dronning (*).

Rigord 1. c. p. 29 ffriver. Anno millefimo centefimo octogefimo nono, regni
Philippi decimo, Idus Märtii, obiit Elilabeth Regina, uxor Philippi Francorum
Regis; altsaa den 15. Martii 1189. Guil. Armoric. angiver 1. c. p. 75 det sam
me, som Dronningens Dodsaar, uden at nævne Dagen. Ligesaa Guil. de Nan gi s.
1. c. p. 17. Ikke desmindre har man Fsie til ak antage 1190 for Dronningens
Dodsaar; thi alle disse franske Skribentere synes at have fulgt den i Frankrig for
dum meget brugelige Skik, at begynde Aaret med Paasten. Derom vidner et saavel hos Rigord. 1. c. p. 28 , 'som hos Guil. Armoric. de gessis Phil. Augufti. 1. c.
besindtligt Sted. Hiin siger. Eodem anno millefimo centefimo octogefimo octavo,
fecunda die Februarii feria quinta fuit eclipfis lunae univerfalis, hora noctis quarta
et duravit per tres horas. Denne, i det han ligeledes taler cm 1188 Tildragelser,
farer saaledes fort, Eodem anno quarto nonas Februarii feria quinta, hora jnoctis
quarta, fuit eclipfis lunæ univerfalis et duravit per tres hores. Men ester astrono
mi ste Beregninger var i 1189 (Aaret regnet fra i. Januar) den 2. Febr. en Maaneformorkelse af henved 9 Tommer (Calvifii opus Chronol. ad ann. 1189'. P- m*
955)- Ogsaa faldt i dette samme.Aar den 2. Febr. eller quarta non. Febr. pan en
Torsdag, ‘feria quinta; thi i bette Aar, hvori Paasten indfaldt den 9. April, var
Soudagsbogstavet A. Det er altsaa klart, at de have regnet Aaret 1188 fta sam
me Aars Paaste, d. e. fra 17. April til 8. April i det folgende Aar 1189“, og ak
altsaa deres Tids Anforsel om den d. 2. Febr. indtrufne Maaneformorkelse horer til
Aaret 1189»
2(f samme Grunde maa den Idns Martii eller den 15. Marts hos
Rigord 1. c., og altsaa Dronningens Dodsdag, kun forstaacs om 1190. Det selv
samme Dodsaar og den her anførte Dodsdag antage ogsaa Udgiverne af Gessis Innocentii III, i det de Pag. 54. Not. 8. beraabe sig paa ait de verifier les dates. T. II.
PaSv 579' Om denne ny Udgave gives-Efterretning i Noten til næstfølgende §. 4.

§1193»

4-

Kong Philip August, fom havde bestukket at indla.de sig i nytTEgteskab,
henvendte $tft til en danff Prindsesse, den navnkundige Kong Waldemars L
Datter. Til den Ende sendte han Biskop Stephan 1 Noyon til Danmark, og
lod anholde hos Kongen af Danmark Knud VI. om een af hans Sostre til

'

Dron-

mellem Kong Philip IL og hans Gemalinde Ingeborg.
Dronning.
Deri komme alle Skribenlcre overeens (*
),
af Omstændighederne ere de forffiellige fra hinanden.
)
(*

•

Zr

men i Fortoellingen

Rigord. ap. Duchesne S. R. F. Tom. V. p. 36 feq., Guil. Armoric. ibid. p. 77,
og Gefta Phil. Aug. ibid. p. 258 tale vel om bett fransse Konges Formæling med
den dansse Prindsesse, men ikke om Gesandtskabet. Paa det sidste Sicd kaldes den
dansse Konge, enten formedelst Afskriverens Fejltagelse, eller den gamle Skribents
Il v i ben b et) og SkiodesloShed, Frannicus. Gefta Innocentii III. p. 54 feq , efter
den ny Udgave, som findes i det store Verk, der 1791 er udkommen i Paris i 3
store Foliobind under folgende Titel, Diplomata, carta?, epiftolæ et alia Documenta
ad res francicas fpectantia, ex diverfis regni, exterarumqve regionum Archivis et
Bibliothecis, jqffu Regis Chriftianifliini multorum eruditorum curis, plurimum ad
id conferente Congregatione S. Mauri eruta. Notis illuftrarunt et ediderunt L G.
O. Feudrix de Brequigni, et F. I. 6. La Porte du Theil. Det forste Vind og tillige
den forste Deel af dette vigtige Verk indeholder Beviisssrivter, Dreve og Instrumen
ter af den merovingisse Tidsalder, med foranstaaende paa 38Z Sider aftrykte Pro
legomena. Den anden Deel bestaaer af to Tomer og ligcsaa mange Vind, og inde
holder, Innocentii Papæ III. epiftolas aneedotas, quotquot in archivis vaticanis
hucusque delitefcentcs, in collectione Baluziana o lim defideribantur
Ved Enden
af denne anden Deels forste Tome har Udgiveren paa nye ladet aftrykke disse Gefla
Innocentii III., hvilke allerede Baluze foran i den af ham udgivne denne PaveS
Brevsamling og Muratori Sc. Rer. I tal. Tom. III. havde udgivet, men efter et
Haandskrivt i Bibliotheca Vallicellana (d. 'c. Fcedrenes af Oratorio St. Philippi af
Neri i Nom) med en Mængde af lær be og meget oplysende Anmærkninger. Jeg anforer derfor disse Gefla Innocentii III. her og i det folgende bestandig efter denne nveste Udgave. Guil. Neubrigenlis Rer. Anglic. Lil?. IV. Cap. xxiv. ap. Commelin.
S. R. A. p. 465.
Joh. Bromton Chron. ap. Twysden et Seiden. S. R. A. col.
1244. Henr. de Knyghton de eventib. Angl. L. II. 1. c. col. 2406.
Nigord melder udtrykkelig, at Kong Philip havde hoS Kong Knud anholdet om
een af hans Sestre. At denne endnu den Gang virkelig havde mere end een ugivt
Soster, beviser Gruber Orig. Livon. p. n$ med uforkastelige Vidnesbyrd, og fo
rer hende navnlig an, saavidt han om hendes Navn og paafolgende Formælinger
fandt optegnet i Historien. At tvende af Kongens Söstre vare bestemte til Kloster
levnet, sees af et Brev, som den i demre hele Historie saa mærkværdige Abbed Wil
helm paa Eschildkoe eller Eb lholt har tilsstevet dem. .S. Willi. Abbat. Fpift. xxvi.
L. I. i de af Kammerherre Suhm udgivne og fortsatte Langcbecksse S. R. D. Tom.
VI. p. 23 feq. (See og Gram ad Meurf. col. 3 56). Abbedens Drev ssal efter Bar
tholin være ssrevet li 88/ men efter Langcbeck 1187«
Efter den lærde Udgivers
Anmærkninger heder den ene af disse Kongedottre, som begge betegnes med M. og M.,
i nogle Haandssrivter Margaretha, den anden kan da have hedt Marie eller Magda
lene, omendssiont ingen Datter af Valdemar L er bekicndt, som ssulde have havt
dette Navn.

Nigord 1 c. melder, at Gcsandtssabct ssulde 1193 være afgaaet til Danncmaik,
^solgelig i dit samme Aar, hvori, eftex hans og flere gamle Skribenteres Udsagn",
den
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den banste Prindscsse er bleven formælet med Kongen, hvorom her snart stal gives
«armere Underretning. Det fsrste synes ikke heller at vare nogen Tvil underkaster,
med mindre maaffee ct dette Frieris vedkommende Brev af fornavnte Abbed Wilhelm
allerede stulde vare strevet 1192, hvorom mere i det folgende.

§

5»

Kong Philip August, 'der paa det Korstog, hvilket han tilligemed
den engelffe Konge Richard I. med Tilnavn Lovehierte havde foretaget for
ot hielpe paa de Christnes Anliggender i Orienten, var bleven ueens med den
ne Konge, og tidligere end han kommet tilbage fra Morgcnlandene, havde ikke
saafnarr faaet Tidende om det Fangenfaab, hvori Richard paa sin Hjemrejse
fra Korstoget var faldet, for han var bctcenkl paa ak rive denne faa frygtelige
Modstanders franske Besiddelfcr til sig, og indfaldt til den Ende med en stor
Krigsmagt i Normandie (1).
Han havde altfaa nu Aar fag nok at fatte sig
i en faadan Forfatning, at han faavel kunde vcere Richards Feldtherre i hans
Fravcerclfa, som ham selv, naar han kom i Frihed, voxcn, og i faa Hense
ende ved Forbund ot sikaffe sig merglig Bistand.
Efter gamle ja endog sam
tidige ikke faa meget franste som cnqelsike Skribenteres Efterretninger skal han,
ved at anholde om den danske Priudsesse, tillige have begieret at stutte For
bund med den dansike Konge imod Kongen af England.
Roger af Hovden (der dog urigtig kalder Pnudseffe Ingeborg, som
Philip August begicrede, Votilde) siger udtrykkelig, at Kongen af Frankrig
havde ved dette TEgtcskab til Hensigt at bcvcege Kongen af Danmark til Soerog mod England (2).
Gervastuö (der dog urigtig angiver 1195 for Brylluvsaaret) sikriver, at Kong Philip paa denne Maade har vildet forsikaffe sig
de Danskes Hiclp mod den cngelsike Konge (3). Noget omstændeligere fortorlles det af Henrik Knyghton, Canik i Leycestcr (g); men ingen giver udfar
ligere Beretning herom end Wilhelm af Neubery (5) og Bl'0ttt0N (6):
"Kongen af Frankrig, faa fortcelle de, ifar den sidste, fagte at indvikle den
" engelske Konge i sikrcekkelige Uroclighcder og paa en listig Maade opegge de
"Dansike, diffe Englands gamle Fjender, til at oprippe en for lang Tid siden
" ueddyffet Tvistighed; han lod altfaa ved et meget anseeligt Gesandtskab anholde
"hos de Danskes Konge om hans Sester, en ypperlig Prindfasse; Kongen af
" Danmark, der viste Gefanterne en.meget ceresuld Modtagelse, og ester Rigets
"ypperste
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" ypperste Mænds Raad meget ve4 optog deres Andragende, spurgte dem, hvad
" forlanger da Eders Herre ti! Brudeskat? De svarede i Overeensstemmelse med
"deres Fuldmagt: Han suffer de danske Kongers gamle Rer og Paarale ti! Eng
bland, og for «i udfore den en dansk Krigshår og en danffFlaade paa et Aar.
"Eders Herre, svarede Kongen, forlanger noget, som ikke er uden stor Vanffe" lighed; imidlertid vil ieg tage der i Overvielse. Da han dcrpaa raadstog her"om med Folkets ypperste Mænd, erklærede de sig paa felgende Maade: Vi have
"nok at skaffe med et hedensk Folk, som er vore Grændser nær, med Venderne;
" ffulde vi nu vende os fra diffe, angribe Englænderne, et christeligt, uffyl"«digt Folk, og saaledes indvikle os i en dobbelt Fare? thi angribe vi Englæn«
"verne, faa blotte vi vore Grcendfcr for de vildeste Barbarer, der boe nær hos
"06. Desuden er Englænderne et stort, et stærkt Folk, beromt for anseelig For"mue, og, som man mener, mægtigt nok til at beffytte deres Velfærd og Frihed
"mod ethvert Angreb udenfta. Den franffe Konge faaer altsaa at begisre en
"anden Brudeffak.
Du, o Konge! ker ikke med Dit Folkes Fare forffaffe
"din Sej>er et ærefuldt TEgteffab. Randet stod Kongen vel an, og han bad
"de franffe Sendebud at giere andre Forstag. o s. v."
, .

Denne Efterretning, og een af de Skribentcre som give den, Wilhelm
afNeubery, har Blondel (7) segl at igiendrive, og vor udedelige Gram (8)
har billiget hane Dom.
Men hverken den store Forraad af Lærdom eller den
krniffe Skarpsinvighed, hvormed han i Overeensstemmelse med sin Hensigt har
undersogt forffielUge Dele af denne Formælingshistorie, et heller den Anseelse
og billige TErbodighed, som dennes vidtudstrakte Vrdenffab og ubegrændsede
Fortjenester af Fædrenelandets Historie har forffaffet ham, bor standse en
frimodig Prevclse.
Jeg vi! anstille den, uden derved fit ville giere mlttdste
Skaar i den Agtelse, hvorpaa disse sande store Lærde have forhvervet dem den
retmessrgste Adkomst hos Efterslægten.
Bloudel forekaster forst den gamle Skribent hans Partiffhed: Wil
helm af Neubcry, siger han, havde uden Tvivl kunder give os sande Efterret
ninger om der som tildrog sig i hans Naboskab, ja næsten under hano Hine,
om han ikke havde næret el uforsonligt Had mod Kong Philip August (9).
For Partiffhed kan vel ingen Skribent frikiendeS, der har opregnet Philip
Augusts og den forste Richards Stridigheder, han være Franff eller Eng.
SamlittS V, B,
S
lænder,
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lander, han have strevek for eller imod den franste Konge; men deraf folger
ikke, at enhver Omstændighed, han beretter, stulde vare opdigtet; allermindst
gicldcr Felgen da, naar Beretningen qandste og aldeles stemmer med de hand
lende Personers Caraeter og Tcenkemaade; at dette er Tllfceldet, vil af det fol
gende blive klart.
"Wilhelm, siger fremdeles Blondes, digter siet og modsiger sig selv,

" tiaar han foregiver, ot Kong Philip kun derfor beilcde til Prindfeffe Jttge" borg, at han ved denne Forbindelse kunde sikkre sig Englands Erobring. Hvad
"han kalder de danske Kongers gamle Ret kil England, mastte han rettere have
"kaldet forcrldede; thi siden 1040 havde de dan^e Konger aldeles tabt Eng
ilands Besiddelse; og Skribenten er ubetcrnksom nok til selv at fortcette, at Ri" gets Store selv havde erkiendt, at denne Besiddelse ikke tilkom deres Konge.
"Var del Uret 1193 at angribe det ehristelige og uskyldige engelste Folk, sag
" har ogsaa Kong Svend Aar 1013 ingen Ret havt at bringe det under Aaget;
»saa have ikke heller de Danske ved ham kunder vinde nogen rermessig Paatale
"derpaa, den de kunde overdrage til andre" (10).
Om de danske Kongers Ret og Paa-ale tit England var forcrldet, kan
vel i disse Tilsaelde kun bedommeS efter Grunde af den conventienelle Folkeret,
i hvis Felge alle Folk og alle Konger i celdre og nyere Tider havde antaget og
endnu antage, at ethvert Folk og enhver Fyrste, som ved Magt eller Tilfcrlde er fortr«ngt fra et Lands Besiddelse, saalcruge de ikke udtrykkelig have afsiaact og frafagt sig deres Ret, forbeholde sig samme saaledeS, ar de igien kan
giore den gieldende, naar en gunstig Leilighed tidlig eller sildig maatke indkrcrsse;
thi om philosophiste ErhvervelseSmaadcr af HerstabS- eller Regieringsret kan
her ikke være Spsrgsmaal, og det saa megcr mindre, som man af det tolvte
Aarhundrede umuelig kan vente sig Begreb, .hvilke, om end skarpsindige Arbeidcre i Stats og Folkeretten lcrnge havde fattet dein og yttret dem, enten
som henstrsede Tanker eller paa en mere betydelig Maade, dog neppe i Hen
seende til almeen Kundskab, have begyndt almindelig al fremspire i vores op
lyste og mere dannede Europa.
Efter hine Folkerettens Grundfcetninger var
altsaa de Danskes Paatale paa England, grundet paa deres Feedres fordums
Besiddelse, endnu aldeles ikke forcrldet.
Men Danmarks Pppersts, siger

Blondel,

have, efter

Wilhelm af

Neuberys egen Udsagn, erkiendt denne
Paa-
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Paatales Ugyldighed, Naar de holdt et Angreb paa det cheisteliqe og uskyldige
engelle Folk t 1193 for uretfærdigt, saa maatte de ogsaa horde Svends 10 f 3
foretagne Undertvingelse af England for ubcfoiek; og altsaa kunde de Danffe
ingen lovlig Adkomst vinde derved, og folgelig ikke heller overdrage nogen
saadan Ret paa England til andre. Gram (n), der billiger Blondels Dom,
siger om de brittiffe Skribenter e, der have efterladt disse Efterretninger, al de
talede saaledes om disse Sager, ak man ffulde troe de havde bivaanet det dan
ske Statsraads Forsamlinger og dets Underhandlinger med de franske Gesand
ter. Nu kunde man svare, at Skribenterne havde et'tfrabet de græffe og romer
ske, hvilke, for at give der^S Foredrag mere Liv, lade deres Konger og Feldtherrer
holde Taler til Folket eller Harren, saaledes font de kunde have takl, som de
og i Henseende til Hovedindholdet virkelig have holdt, men ikke i det Hele
saaledes som de af Historieffriverne findes anteanede.
Paa famine ViiS kun
de det være gandffe sandt, hvad Wilhelm ai Neubery og andre brittiffe Histostorikere fortælle, at de Store i Danmark havde ftaraadt deres Konge at be
gynde noget mod England, ffient Grunden de lægae de Store i Munden
kunde vatre udtænkt af dem selv. Men det er ikke umuekigt, al Skribenterne kan
have været vel underrettede endog om det danffe Raads eller de Stores og TEdleS
Grunde; Kongernes ypperste Raad vare Gcistlige; i Spidsen as Raadet stod
den Gang den store Erkebisp Absalon.
Ved de manqehaande Forbindelser,
hvori alle Landes Gejstlige i de Dage stode med hinanden, ved de Gejstliges
gientaqne Mellemreiser fra Land til Land, kunne Efterretninger af Natur lom
disse letteligen forplantes fra danffe Gejstlige til eng lffe.
Men hvorom
alting er, saa kan det dog ikke udledes af den gamk Amors Ord, at det dan
ffe Raad har kiendt deres Konges Ret til England ugyldig; de fraraade ikkun
en Krig mod Englænderne, et christeligt og skyldfrit Folk, paa en Tid, da de
have nok at ffuffe med deres hedenske I'kaooer Venderne, og det alt fa a silde
st ide imod al Klogffab gandffe at blotte st g for disse og an tribe hine, og saa
ledes udsætte stg for en dobbelt Fare; Ehristne vare dog Englænderne, og
ffyldsnl, uagtet ald oe Danffes Paatale paa England, Det da levende engel ffe
Folk. Venderne, fom deels as Kong Waldemar L, deel S af Kong Knud VI.
oa den store Feldtherre E» kebisp Absalon vare undertvungne og gjort de Danffe
underdanige, kunde let lure paa en Lejlighed, den en Kuz mod England kunde
E 2
give,
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give, gribe den, afkaste det forhadte danske Aag, og sige dem af med Christendommen selv, der var dem med Magt paansdt. Aarsager nok for danste Mcend,
for Kongens StarSministere og Riad at fraraahe et Angreb paa England, og
det faa meget mere, da paa samme Tid de danste Stater af Bisp Waldemar
i Slesvig og Grev Adolph III. af Holsteen, eller begge Bundsforvandte, deels
virkelig vare foruroligede, deels havde Uroe at befrygte (t 2); men at de Ban«
stee Paatale paa England ikke gandste ansaaeS fotafDet, det beviser klarlig
Waldemar II., Kong Knud VI. Broders og umiddelbare Eftermands Teenkemaade og Afsigt.
Foruden det at han satte de tre Lover eller Leoparder tv
meligviis af det engelste Vaabsn i det danste Vaabenstildt, havde han, efter
en gammel brinist Skribents Udsagn, trust at vilde angribe England (13); og
med hans bekiendte Erobresyge vilde han ventelig ogsaa have udfort sin Trudsel, om ikke forst hans mangehaande andre Foretagender og Uroligheder, saa
hanS uheldige Fangenstab og hans endog ester hans Befrielse gandste foran
drede Stilling havde holdt ham derfra.
Alt dette viser da, at de Danstes
Paastand paa England kunde ansees for intet mindre end forældet; og Kongen
af Frankrig, som det var saameget om at giøre at overraste sin britciste Mod
stander, der ikke undsaae sig ved at opegge Kong Richards egen Broder,,
den siden saa kaldte Jahan Ilben Land, til Opror mod sin Kongelige Broder,
vilde uden Tvivl gierne, havde han kundet faae dem, have feet danste Hielpetropper og en danst Flaade at rykke an imod England.
Med hans Caracter og hans Omstændigheder passer sig altfaa heel vel
den Hensigt, formedelst sin Formceling med en dan st Prindftsse at tilvejebringe
sig de Danstes Hielp.
Blondel synes altsaa uden Fsie at giøre den gamle
Skribents Troværdighed t Henseende til denne Efterretning tvivlsom.
Just
af famine Aar sag fan jeg ikke heller bifalde hans Mening, naar han siger (15):
"De Store i Danmark kunde lige fa a lidet selv troe, som søge at overtyde de
ures Konge om, at den engelste Nation, hvilken, som de selv vidste, 1013
” var betvunget af Kong Svend ved Danste/ og\o66 af Wilhelm d.en Ero-

” 6rer ved Normanniste Vaahen, stuldc verve sterrk nok kil at forsvare sin Vel»
" scerd og Frihed mod enhver udvortes Magt. ”
Hvorfor stulde England ikke i Aaret 1193 kunde have havt en Styrke,
som det 1013 og io66 ikke besad? Alk var jo dog under Henrich IL, dcn

første
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forste as de Plantagenetiffe Konger, Englands Magt voxel til «almindelig Stor
hed, da denne modige Fyrste deels ved Arv, dcels ved sil Givrermaal, deets
Seier og Erobringer, paa en overordentlig Maade havde forsget sine Lande,
sin Vcelde og sin Frygkelighed; og lecd end hans personlige Anseelse, bleve
end hans sidste Dage kummerfulde formedelst den ulykkelige Tvedragt med
Erkebrspen Thomas Becket, og hans-egen Families Medvirkning til hans
Uheld; saa blev dog derved Skarens og hans Sons Efterfolger Kong Richard
den forstes Magt langt fra ikke saa svakket, at den jo fremdeles vedblev ar
vcrre frygtelig.
Af lige Grunde er det og let at giendrive, hvad Blonde! siger om Ven
derne, at de 1193, da der handledes om Angrebet mod England, ikke kunde
vcere frygteligere end de vare til Kong Svends Tid, da han vandt Eng
land ((6).
Danmark havde mere Aarsag at frygte for de under Aaget
bragte Venders Frafald, end fordum for disse Folkestags streifende Ssetoge.
(1) Rigord. 1. c. p. 36. Guilclm. Armoric. ibid. p. 77.
poft ap. Henr. Savillum S. R. Angl. p. 724 feq.

Roger Hoved. Afinal, pars

(2) Roger. Hoved. 1. c. p. 73 i. Hvorfra Skribenten har taget Navnet Botilde, er
»vist. Ved Middelalderens Skribentcres store Skiodesloshed og Forvirring er det
ikke uden al Rimelighed, ar han kan have forvexlet Prindsesse Jngeborgs Navn med
hendes Destcmvders Dronning DorildeS. der var givt med Erik Ejegod, hvis Navn
kan have varet ham af den Danstc Historie bcficndt.
(3) Gervaf. ap. Twysden et Selden. S. R. Angl. col. 1589«

(4) Henr. de Knyghton ap. Twysden et Selden 1. c. col. 2406- Expetiit Rex Fiaiir
ciæ per legatos nuptias Germanae Regis Dacorum, eo tamen pacto, ut dotis nomine
{ibi concederetur illud antiquum jus, quod Dacis ab olim competebat, fiinul cum
clade et exercitu per unum annum ad hoc aflequendum.

(5) Guiliehn. Neubrigenfis. L. IV. C. 23 et 24. ap. Commelin. S. R. A. p. 464 feq,
(6) Job. Bromton Cron. ap. Twysden et Selden. S, R. Angi. col. 1244.
(7) De formulae: regnante Chrifto in fnonumeutis veterum ufu, diatribe,

(8) Gratfim. ad Meurf. col. 3.62. not. d,

(9) Blondel de formulæ Regn. Clirift. p. 353.
(10) I- c. p. 355.

(11) Gramm, ad Meurf. 1. c.

E 3^

(12) Dcr,
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(12) Der em Kar jeq handlet i mit Priisssrivt, Vergleichung der Nachrichten Arnolds
von Lübeck von dänischen Begebenheiten mit andern Schriftstellern. §. 14. Dag. 46 leq.
(13) Matthæus Pavif. hi flor. Angl. p. m. 533.
Anno eodem (1241) Valdemarus
Rex Daciæ, poftquam quadraginta annis regnaverat, qui au fu temerario commina
tus e ft, Angliæ fines invadere et hoftihter impugnare, multiplicans loqui Sublimia
gloiiando, lublatus e ft de medio.
(14) Roger Hoveden Annal, pars posterior ap. Henr. Savile S. R. A. p. 724.
(1 $) Blondellue. 1. c. p. 355«

(16) I. c.
§. 6.
Efter de anferte brittiste Skribentercs yderlige Beretninger andrage
de franske Gesandter om en Brudeskat af 10000 Mark Selv, hvortil Kongen
af Danmark svarede: Hvad Kongen af Frankrig nu lader begiere af mig er

i

sig selv en ringe Ting med Hensyn til Sagen og Personerne.
Jeg indvilli
ger med Forusielse hans Forlangende, og stal til rette Tid opkylde mit Lovle (r).
Danste Skribenters nedsætte denne Sun« meget, og paaftaae, atPrindseffen kun
har faaet 4000 Mark Solo i Medqivt (2).
I Efterretningen om den Res
debonhed, hvormed Kong Knud VI. stal have antaget TEgtestabs Tilbudet,
stemmer en franst Skribent overeens med de brilliste (3).
Imidlertid mang
ler det ikke paa Vidnesbyrd, hvoraf erfares, ak han ikke har vcrret saa aldeles
redebon, og at stærkere Over-talelseSgrnnde have været udfordrede for at be«
væge ham kil Samtykke, især i Henseende ril Brudestatten. Gram har alle
rede anmærker (4), at den franste Gesandt B'stop Stephan Nsyon har feet
stg nsdt kil at bekiene sig af sin Landsmand Adbed Wilhelm fra Estilsse
eller Ebelholt, hvorhen Klosteret, som for var paa EstUsoe, er bleven hen»
lagt (5), for at formaae Kongen kil ingen Penge at spare, hvor det gialt om
at tilvejebringe en Forening, der efter Abbedens Tanker var saa ærefuld for
Kongen.
Gram beviser dette med et af Abbed Wilhelms Breve, som nu er
trykt, men i hans Tid alene var i Haandstrivt (6); deri striver Abbeden, at
han bef ygtede, om Kongen ikke stulde modtage den ham af de Franst s Kon
ge tilbudue ‘Mre, han da siden vilde angre det, og at Kongens Roes og Bes
rsmmelse, hvoraf næsten hele Verden gav Gienlyd, derover maalke tide Af
bræk. Ach! udcaaber han, hvo vilde dg ei sukket Hvo vstde da ei fælde

Tamer?
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Taarer? En ffikkelig Pengesum herffer ikke over sin Herre, men adlyder ham.
Guld og Solv gaaer som del kommer, men QSccn bliver for sin Erhverver,
der ikke misbruger den, evig.
Kongen maaue dog overveic hvad en under
danig Tiener forestiller sin Herre. . 9)Hn Herre og Konge bcreenke dog, hvor
sior Afstanden er mellem del Forgamgelige og Uforgængelige, og Hans opkla
rede Øk vil see, at Penge bor ikke veje op imod 2Ercn. Skulde ingen klcekkelig Pengesum vcrre forhaanden, faa kunde jo en Udsoettelse erholdes, indtil
Kongens Haand saaledes ved Fyrster eller Herrer blev styrket, at Han kunde
betale.
Vi selv, sil'iont vor Nodtsrft indskrornker os, vilde gierne, om der
saa tcekkes Ham, lydigst tiene med det, hvormed Hans Rundhed fer kort siden
haver giort oS Ham forpligtede. ,Herre! der er ingen ringe Mre, som anbydes Eders Naade; thi, i Fortrolighed sagt, naar Kongen af Danmark er
ved et neie Venffabsbaand forenet med Kongen af Frankrig, har Han ikke
nsdig at frygte for Romernes Pengesyge og Gierrighed.
(1) Guilelm. Ne übrig". 1. c. p. 465.

Bromton. 1. e. col. 1244.

Henr. de Knvghton.

1. c. col. 2406.

(2) Dvitfcld Danm. Ni g. Kron. Forste Bind ilt Fol. Pag. 159.
Hift. L. VI. p. 286.

Pontan. Rer. Dan.

(3) Rigord. 1. c. p. 37.
(4) Gramm
*
ad Mcurf. col. 361 feq.

(5) Om denne fra Frank»ria til Dannemark indkaldre og siden canoniccrcde Abbed Wil,
helm f. Vi ram Vilhelmi Abbaris i de af Kammerherre Suhm udgivne Langebeckffe
S. R. D. Tom. V. No. 143.
»
(6) S. R. D. Tom. VI. p. 42 feq. Det hele Brev, for saavidt hidhorer, lyder paa
Latin, i hvilket Sprog det er skrevet, saaledes.
Ad Dominum Regem Danorum,
C. pro negotio Sororis ejus.
Præcellentiffimo Domino Canuto Dei gratia gloriofo Regi Danor um Frater
Guilelmus pauperum fratrum Sancti Thoms de pa aclito miniller indignus debitam
tanto Domino reverentiam et devotum obfequium.
Ad decorem corons Regalis
accedit, ut ficut Principes Regni Istos et hilares reddit temporalis gloria Regis fic
nihilominus eosdem dejiciat depreffio Majefiatis. Qui igitur Lateri Regis afiifhint
et regalibus pradmit negotiis, necefle eft, ut jura et rerum ordinem confervent, ut
jura videlicet integ: a et illibata permaneant et rebus hominpm ufibus attributis aug
menta proveniant: fed fuper hæc omnia, ut horior Regis confervetur et accrefcat
illxfus. Hoc autem, mi Domine, eo dicimus intuitu, ut fi vobis a Rege Franco
rum apud Excellentiam Veftram locum non habeat honor oblatus, valde veremur,

ne
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ne tale confilium diuturna poenitentia fubfequatur, ut famæ ve ftræ fu a vi s opinio,
quæ jam fere per totum redolet mundum , celebritatis fuæ fentiat detrimentum.
Heu! quis tunc non ingemifcat? heu, quis tunc non currat ad lacrymas? honefta
pecunia Domino non imperat, fed Domini famulatur obfequio. Argentum et au, rum fi cut accedit ita et recedit. Honoris autem gloria; quisquis adeptus et eo non
abufus fuerit, cum eo in feculum feculi permanebit. Intendat nunc quæfo Regia
Celcitudo, quid humilis fervulus ejus loquatur Domino fuo. Recogitet Dominus
méus Rex, quae fit inter id, quod perit et quod non perit didentia, et videbis oculo
puriori, quod non debeat honori praevalere pecunia, qua? fi manibus non occurrat,
alterius temporis inducias vefba fublimitas duxerit expetendas , donec ad perfolvendum Principum et amicorum vedrorum auxilio manus vedræ Potentia? fublevetur.
Nos vero, licet paupertatis articulis condringamur, qvia Ve (Irum defid eramus ho
norem, illud, quo nuperrime fibi nos munificentia Regalis aflrinxit, vedris obfequiis, fi Ve drum beneplacitum fuerit, alacriter inferviemus. Non ed ini Domine
parvus honor, qui offertur Grati æ Vedræ, quod tamen Vobis in aure loquimur,
quia fi copulatum Vedris amicitiis habueritis Regem Francorum, non eiit de coetero vobis formidini cupiditas et avaritia Romanorum.

§- 7-

Dette Abbed Wilhelms Brev er efter Bartholins Mening ffrevet
1193, men efter Langebecks allerede l/92 (l); af der sidste vilde felge, at
der fraude Gesandtskabs Underhandlinger i 1192 havde taget deres Begyn
delse.
Mig ere de Grunde tf fe bekiendre, der have bevæget denne ypperlige
Grandster at antage denne Tidsregning.
Men da den samtidige Rigord
fætter baade G.saudt^abcl og Formælingen i 1.93 (2), da alle udfordrrljge
Underhandlinger gandske gierne k^n have gaaet for sig i det samme Aar indtil
den TidSpunct, da Afreifen og Formælingen skedte; saa seer jeg ingen Grund,
hvorfor bi meldte Brev ikke ogsaa kan være Drevet i 1193.
Vel kunde man
af Vromtons Fortælling (3) med et Skin af Sandhed troe sig befoiet at
sætte det franske Andragende og Formælingen selv t 1192. Men denne Skri
bents Fortælling om denne og flere samtidige Tildragelser ere saa lidet tydelige
og bestemte, ot den her, hvor det kommer an paa en notagtig Tidsbestemmelse,
ikke er afgisrende.

(1) Efter den dette Brev i Ser. R. D. Tom. VI. p. 42 vedfoiede Note (y).
(2) Rigord. ap. Duchesne. Tom. V. p. 36 feq.

(3) Ap. Twysden et Selden, col. 1236-1260.

§. S.
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§. 8.

Saasnart den Sag om Brudeskatten og hver Betingelse ved Jaordet n§Z.
var bragt i Rigtighed, og Sikkerhed for 'ZEgteskabetS Fuldbyrdelse stiller, over
gav Kong Knud de franske Gesandter, som han tillige riaeliqen bcfftenkede,
fin Soster.
Da han havde tager Asskeed med dem, og de stk Medbor, gik de
med et anseeligt Folgeffab, hvilket Kongen havde givet dem med, og hvoraf den
ypperste var Peter Biskop i RoeSkNde, med deres Konges Brud om Bord.
)
(*

Rigord. 1. c. p. 37. Gefta Innocent. III. 1. c. p. 55. Om Disv Peter i No.-k'sde,
hvilken efter Chronic, Siæland. ap. Lan Rebeck. S. R. D. Tom. II p. 622 kgev ind
viet 1192, fte Teltament Abfalonis c tun notis Otton. Sperling« S. R. D. Tom. V.
p. 438- not. 31.

*
9

§

Efter en samtidig fransk Skribent landede de til ArraS, hvorhen Philip
Uugttst i Felge med Biskopperne og Rigers store Mand cwfom for at imodrage sin Brud, tog der denne med Lorngscl forventede Prindsesse kil sin retmesstge Gemalinde, og lod hende krone til de Frankers Dronning (1).
Efter en
anden ogsaa samtidig fransk Skribent (2) og efter stere brirriske (3) og andre
Skribenter (4), kom Kongen sin Brud »mede til Amienö, og der fu!dbyr<
dede forst Formcrlingcn, siden Kroningen efter eet Vidnesbyrd paa een Dag (5), 1193
efter andre i to paa hinanden folgende Dage (6).
(i) Rig ord. 1. c.
(2) Guilelm. Armor, ap. Duchesne. Tom. V. p. 77.
<3) Radolf. de Diceto ap. Twisden. et Selden, col. 674. Jo. Bromton. ibid. col. 7244.
Roger. Hoveden. Annal, pars poder, ap. Henr. Savile. p. 737. Guiliehn. Neu brig.
rer. Angl L. VI. ap. Commelin. p. 465.

(4) Gefta Innocent. III. 1. c. p. 55, et Vita Coeleftini III. ap. Murator. S. R. I. Tom.
III. p. 480.

(5) Guilelm. Armoric. 1. c.
(6) Gefta Innocent. Hl. 1. c. Roger. Hoveden. 1. c.

Den udforligste Efterretning og
den nsiagtigste Tldsdesteimw lft derom giver Chronic. Andren fe ap. d’Achery Spici 1.
Tom. II. p. 823. Anno Domini 1593 Philippus Rex anno xm regni fui fecundam
duxit uxorem Ingelburgem Regis Daciar filiam in Vigiliis affumtionis Mariæ Ambianis.' Omftina autem die Dominica, aditante Wilhélmo Rcmenfi Archiepifcopo:

Jfty Sawling V. B.

F

Petr0
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Petro Atrebatenfi, Joanne Cameracenfi, Theöbaldo Amianenfi , Stephano Fornn.ccr.fi
et aliis Epifcopis, Archiepdcopis, Suftraganeis, multis etiam Frahciæ Principibus
aditantibus Regio diademate coronata eft. Samme Efterremng har og det til Siegberto Gemblacenfi i den Struvite Udgave af Piftorii S. R. G. Tom. i. hos fole de
Auctuarium Aquicinctinum ad arm. 1193. Denne Efterretning, foruden det at den
er-udforlig, har soetdeles Kiendemcrikcr paa deus Troværdighed. Vigilia aijumtionist
Mariae, eller Dagen for Marias Himmelfart, er den 14. August. Paa denne Dag
skal Formalingen vare (Teet, og Kroningen paa den folgende eller 15., som var en
Sondag, paa hvilken- Maxice Himmelfartsdag just indfaldt.
Alt dette trasser, i
Fslze Calcnderregninaen, rigtig ind for Aaret 1193; thi da Sondagsbögstavet i
iette Aar var C, og Paastcn faldt paa den 28. Marts, saa faldt og den 15. August
paa en Sondag. De nyeste Udgivere af Gests Innocent. 1. c. not. 4. bevise ogsaa
denne Overeensstcmmclse af de chronologiffe Kiendetegn, beraabende dem paa Art de
verifier les dates. Rad. de Diceto sig^r blot, at Formalingen stedte in ailumfione
beatæ Virginis. Roger Hoveden 1. c. angiver, at Philip August har formalet sig
med Prindsessen til Amiens om Loverdagen, og ben folgende Dag, i de af bcitbe
medbragte danste Gcsandleres Overværelse, ladet hende krone. Man seer let at Skri
benten blot haver feilet i Maaneden.
Det synes underligt, at de to franste Skribenter Nigvrd og Wilhelm af Bretagne
(Guilelmus Armcricus) ikke stemme med hinanden i at angive Stedet, hvor Formcrlivgen og Kroningen blev fuldbyrdet, at Nigvrd ncevner 2lvras, og Wilhelm
Amiens'. Begge vare samtidige. Rigord as Profession en' Lage, Kong Philips
Histericstriver, og Monk i St. Denis; Wilhelm, denne samme Konges Capcllan,
der ns-sten allevegne var i hans Folge. Den forste var vel noget celdtc af Aar, og
horer endnu for det meste til det tolvte Aarhnndrede; den anden rimeligviis fod hens . ved 1170; den forste en tidligere Skribent, som den an ben forst fra 1209 af haver
fortsadk, og ikkun givet et gientageirye Udtog af den fvregaaende og tidligere Deel af
sammes Historie (See, Memoires del. pcad. des lide, et belles lettr. Tom. VIII.
* p. 528 feq. Udg. i 4.); og der er mcerkeligt, at Will)-lur nf Bretagne i ommeldte
gientagende Udtog, fom han giorde af Rigords Vcrk, hvori han eil rs saa noie fol
ger ham, og kun sielden gior en liden Tilsætning, her afsiger fra ham, og nervnee
det samme Amiens, som ikke blot britkiste Skribenter, men endnu en franst Chro
nik (Chronicon. Andrenie) angive. Wilhelm af Bretagne synes altsaa virkelig med
Flid nt have vildct rette en Feiltageise hos Skribenten, han fortsatte. Dette bliver
endnu troligere derved, at et Document af Kong Philip August, betreffende Dron
ning Ingcborgs Mcdgivt, er udstcedt i Amiens. S. R. D. Tom. VI. p. go.

§.

10.

Midt under Kroningens Festligheder bekom Kongen, efter Middelal
derens gejstlige Skribenters Formening, ved Dievelens Indskydelse, eller
formedelst Guds Straffedom, eller formedelst en stinkende Aande etter anden
hemmelig Feil, eller formedelst Mangel paa den jomftuelige Uffyldighed, en
heftig
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he ft i a Afffye for sin unge Brud, begyndte nt fFicetve og blegne, og vnr i en saa
uroelig Sindsforfatning, nt han noppe kunde oppebie Enden pra Høilidelighe-

den. 'Strap derpaa begyndte man nt tale om Skilsmisse formedelst det
for noere Slcrgtffab (*
).
)
(*
'

alt

Rigord. I. c. p. 37. Guilelm. Armor. 1. c. p. 77. Gefta Innocent. I. c. p. 55.
Guil. de Nangis Chrcn. ap. d’Acbery Spicil. Tom. III. p. ig.
Bromton. 1. c. coL
-1244. Henr. de Knyghton. 1. c. col. 2406. Kog’. Hoveden. 1. c. p. 731. Neu-

brig. 1. c. p. 465.

§.

ir.

At Dievelens Indskydelse og Troldsms Konster, som nogle Skriben
ter .anfore ot have virket paa Kongen, nraa skrives paä den Ovcrttoeo Reg
ning , dcr hernede i Middelalderen, behøver vel ikke at erindres.
De øvrige
Aarsager til Kongens Had og Assays for sin unge Gemalinde, den stinkende
Alande, anden hemmelig Legemsfeil og Mangel paa jomfruelig Ustyldighed
komme ikke i Betragtning, da de i de paafølgende Forhandlinger og Domme i
Skilsmissesagen ikke anføres som Grunde til samme; der bliver altsaa ikkun det
eneste Spogrsmaal om desalt for nAreSlcegtfkab tilbage.
Man paastod, at

Dronning Jngebdkg formedelst hendes Slce.tskab med Grev Carl af Flan
dren, en Son af Ven i Odeisse oræbte Kong KlUld den Hellige, og Grevinde
Adelheil, Roberts Greve af Flandern Datter, var i fierde eller femte Grad
besiegtet med Kong Philip Augusts forste Dronning (<), og altsaa sin Mand
Konge,» i samme alt fer ncerc Grad besvogret (2).
Alen dette er urigtigt.
Grev Carl as Flandren døde uden Livsarvinger; Dronning 'Isabella eller
Elisabeth, Kyng Philip Augusts søkste Gemalinde, kunde altsaa ikke nedstamme fra ham; hun var altsaa af denne Grund ikke Dronning Jngeborgs
Blodsforvandte.
(1) Gella Innocent. III. I. c.
(2) Rigord. 1. c.

(3

-

Den oven meldte Abbed Wilhelm af Ebelholt har, for at giendrive dette foregivne
(Siagi|T'.w mellem *Kong Philip AnguftL forste og anden Dronning, skrevet den bekiendte genealogisk. Deduction, fom Henrich Ernst forst har 1646 udgivet, Soroe,
i gvo., og det rftir en hxmdffreven Kirkechrgnik fra Laon. Denne samme tilligemed
en anden vel h.st og her forkortede, men og paa mange Skeder bedre og suldstcendigere
Text- har Langrbeck paa nye udgivet efter en Afstrivl, som Arnas MagnauS havde
F 2
taget
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taget af en i Kiobenhavns Ildebrand 1723 forkommen Codex, i hans S. R. D. Tom.
II. p. 154 feq., og forsynet den med sine, som sædvanligt, ypperlige Anmærkninger.
Hvor ugrundet altsaa Dronning JugeborgS og Dronning Isabelles Slagtskab
er, bevises- klarligen af efterstaaende Stamtavle.
Gertrude,
Knud den Hellige, — Erik Eicgod,
?lde!heit.
Hertug Theodo«
Grev Roberts
Konge i Danmark,
Konge i Danne«
riks af Lolhrim
af'Flandren
drabt i Odense.
mark.
Datter.
gen Gemalinde.
I
I

1

Theodorik,
givt med Sybille af
Anjou, GrevCarls af
Flandren Eftermand
i Regieringen.

l

Carl,
Greve af Flandren,
blev drabr, og bsde
uden Livsarvinger.

Knud Lav-ard,
Hertug i Slesvig og
Vendernes Konge,
drcebt af den danske
Pcinds Magnus.

' I
Margaretha,
Waldemar I.,
tzivt med Ba'dnin X.,
Konge i Danne»
eller, som andre kalde
mark.
ham, V., Greve af
I
Hennegau.
I .
I
I
Elisabeth eller Isa
Ingeborg
belle , Kong Philip
K. Philip Augusts
Augusts forste Dron
anden Dronning.
ning.
Deviserne for denne Nedstammelse ere klare deels af foranforte Abbed Wilhelms
genealogiske Deduction (ap. Langebeck. 1. c. p. 162), deels af de henneganfke og
fiandriske Historieskrivere, i S«rde!eshed af Olevarii Vredii Geneal. Comitum Flandriæ. Vol. i. Tab. 2, 5, 6, 7 et g, og didhsrende^Beviscr. Ogsaa maa Blondel de
formula Chiifto regnante, p. 323 efterfecs.

§.

12.

Af de samme Grunde, hvormed Urigtigheden af det foregivne Slcegtstab
mellem den forste og anden af Kong Philip Augusts Gemalinder formedelst
Grev Carl af Flandren bevises, er det tillige klart, at Dronning Ingeborg
ikke, som en britriØ5 Skribent vil (*
),
har vceret besiegtet til Dronning Isa
bella formedelst Greven af Hennegau; thi denne Kongens af Frankrig fsrste
Gemalindes Fader (som bemeldte Forfatter selv kalder ham) var uden Tvivl
ingen anden end just den i forestaaende Stamtavle anfene Balduin X. eller V.
)
(*

Rog. Hoveden. 1. c. p. 73 i.

§-13.
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§» 13
*
- Efter nogle st^al Ingeborg endnu paa en anden Maade have v«ret beflcrgtet med Philip August, nemlig ved den ungerffe Konge Vela (i). Be
la IIL, Konge af Ungarn, var en Descendent af den samme Russier Konge eller
Fyrste Jzistav/ som de russiske, eller Harald/ fom de islandffe Annaler
kalde ham, fra hvilken sidste ogsaa Dronning Ingeborg nedstammede, og hav
de verret i Mgteffab med den samme Sester til Philip August, som tilforn
havde havt Henrik af England til Gemal, en Son og allerede til Eftermand
salver Tronfolger aftHenrik IL, mod hvilke han siden satte sig op, og dode
før Faderen (2); men ved at kaste et Hie paa Stamtavlen, sees det tydelig, at
denne Forbindelse hverken bestemte Slcrgtffab eller Svogerffab mellem Kongen
af Frankrig og hans Dronning (3).
(1) Hvitfeld Danm. Rig. Chronike. I. B. S. 160 f., Pontan. Rer. Dan. Hift. L. VI.
p. 28^8 leg., Gram, ad Meurf. col. 364, have allerede erkläret sig over det Ugrun
dede i dette foregivne Slcrgtstab.

(2) Rigord. 1. c. p. 20, et Guil. Armor, p. 73.
I Allg. Welthisiorie efter Gntries
og Grays Plan af Gebhardi 1 5. Binds 1. Afdel. S. 535 meldes med Henviisning
til et Hoveddocument.i Pray, Annal. Reg. Hung. p. 174, at dette LEgtestab syncs
at have mishaget adstillige Personer af det Kongelige Huns, eftersom, da det var
sluttet, og Kongen havde ladet sin Son Emerik krone, et Opror udbrod.

(3) Langebeck S. R. D. Tom. II. p. 160 i Noten (a) til Abbed Wilhelms Geneal. Reg.
Danorum, leverer en paa denne Geticalogie, Snorro Sturleson og Knytlingasagn
bygget Stamtavle, hvoraf folgende Udtog, hvortil jeg har foret det herhen horende,
giver lilstrcrkkelig Beviis og Oplysning.
Jariflav, Konge i Holmgaard.
- Waldemar, Konge i Holmgaard.

Istsiav, Russist Konge eller Fyrste.
N, en Datter,
Gemalinde til
Gciza II, Kon
ge i Ungarn.
1
1

Dela HI,
Konge i
Ungarn.

Ingeborg,
givc med Knud Lavard,
Hertug i Slesvig, og
Vendernes Konge.

•
Margaretha,----- Enke efter K. Hen«
rik as England.

F 3

Kong Phi,
lip August.

Waldemar I.,
Konge i Dannemark.
Ingeborg.
1

Om
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Om den russiske Priudsesse Jugcbsrqtz Herkomst har jeg handlet i min Dcsva,
reife paa PriiLsporgsmaalet om Tidsregningen i Waldemar den horstes Historie efter
Saxo, hvilken 1780 vandt Priftn, og 1781 er tryfe i Kiobenhavn in 4., §. 1. 03
de didhorende Zlnmrrkninger.
.

§- 14-

-

Blsndel, der ni eb saa meien Iver soqer at redde de franske Kongers
Philip I. oq Philip II. ^Ere mod den romerske Stoel, hvorfra Bandstraaler
udfo?r og Intcrdicter ivrerksattes mod dem, og derfor soger at retfcndigqiore Kong
Philip Augusts Skilsmisse >sta hans Gemalinde Ingeborg, var starpsindig
nok ril at indste, at Dronningens af Rig ord og Roger Hoveden cmferte
Slcr.ftstab med Philip IL Mfie Gemalinde, og følgelig Philips og I uge
borgs derpaa grundede Svogerstab, tf fe stod ril ar bevist.
Da nu denne
lcerde Grandstcr pønsede paa at udfinde et andet og bcviisligt Slregtstab, der
kunde berettige Kongen af ^Frankrig til Skilsmissen, lykkedes det ham at op
dage et virkeligt Sloegtstab nullem dette 'Mgtepar; han fandt at de vare besiregs
tcde i den femte lige Sidelinie efter den Pavelige Rets Computation; dette
føget han at bevist ved en Stamtavle, hvoraf kan stes, at Kong Pfj'ip IL
i lige Grad med Dronningen nedstammer fra hendes Russiste Forfadre (r). Den hele Opdagelse og denne lrerde Franstmands note ^ektcndtstab med den
celdre nordiste Historie, der savnes hos faa mange aldre og nyere Forfattere
af denne Nation, geraader ham til megen Wre.
Ocifaa er Stamtavlen i

Hovedsagen, i Henseende til saa ncer en Grad af Slregrstab, som udfordres
til Skilr,nusse, gandste rigtig, og haver kun nogle smaa Urigtigheder-, hvilke,
Uden at stade d.t Hele, let kan rettes. Men Resultatet, han deraf udleder, at
nemlig Philip IL virkelig af en efter den canoniste Ret gyldig^Aarsag er
vorden stridt fra fin Dronning, folger ikke deraf.
Vel paastaaer ban, at
Visterne, der ved Wgustabets Ophrevelst havde Hensyn paa det af ham an
givne Slrrgtstab, intet have giort, der kunde kaldes nyt, usædvanligt, Kongen
eller det galUcanste Clerefie uvrerdigt, at de meget mere kun have giort, hvad
Ler var stedt i mange Tilfrekdc i Philip IL og det derpaa følgende Aarhun
drede, hvilket han beviser med en 'Bi ren g De Ex. w pier af høre Mgtefvrcninger,
der paa lige Grund? cre blevne ophrevcde (3).
Men det maatte dog vrere
scrlstmt, at ikke en eneste gammel Skribent anfører denne lovmessige Grund

til
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til Skilsmissen, og at alle de gamle Historie.' og Krsnifeffrivere, der handle om
Aarsagerme til Skilsmissen, heller anfore falffe og ulilstrcekkclige, end denne
sande og lovgyldige, naar Kongen og Bisperne virkelig havde kiendl denne
Art af Slægtskab.
Det er aldeles ikke sandsynligt, ligcsaa strider det mod
al Rimelighed, nt selv den samtidige Rigord, som Blondel vil, ffulde ikke
have agtet denne sande Aarsag til Skilsmissen (4).
Dertil femmer, at alle
Skribenter tale kun om dette Kongelige Pars Svogerffab.
Selv Paven
Innocentius III. taler ogsaa paa et Sted, som Blondel anforer og som fin
des i Decrckalcrne, betrcrffcnde denne Skilsmissesag og Kongens tredie Giotermaal, Mot om Svogerffab.
(1) Blondel de formula regnante Chriflo. p. 324 feq.

(2) Dct er fornodent her foxst at meddele Stamtavlen, saaledes fom Dlondel har givet
den, og b evnet ft at anbringe, hvad derved endnu kan vare at erindre og forbedre. Her
er den.
Vlodimir,
af de Dansse Waldemar kaldet.

I
Jaroslav.
Anna, givt med Kong
Henrik I- afFrankerig.

Zzoflav.

I
I

I

Philip I.,
Frankcrig.

Vlodimir eller
Jarostav II.

Konge i

I

I

Ludvig VI., Konge i
Frankcrig.

Ingeborg, givt med
Knud IV., Konge i
Danmark.
!
Waldemar I., Konge
' i Danmark, den 9tup
si ske Tophiec G cma 1.

I
I

Ludvig VII., Konge i
Frankcrig.

I

Philip II., Konge i
Frankcrig, givt med
Ingeborg.
Efter denne Stamtavle bliver da Kong Philip II. og Dronning Ingeborg
slagtede i femte Grad i den lige Sidelinie. Herved er folgende at marke:
1) Faderen til den russiske Prindsesse Ingeborg, den dansse Kong Waldemars II.
Moder, hed ikke (som Dlondel vil) Vlodimir eller Jaroslav, men Jzissav.
2) Denne Isssiavs Fader var Vlodimir, Fyrste af Novogrod. Naar og nogle
kalde ham Iarosiav eller Iarisiav, saa kommer det deraf, at han, efter den
Knud V. (VI.), Konge i Danmark.

Ingeborg, Kong Phi
Iip6 H Dronning.

gamle
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gamle og cndnu brugelige russiffe Skik, at satte Faderens Navn til Sonnens,
blev kalder Vlodimir Jarostavssn (Vlodimir Zaroffavih); ligesom man og hos

• de Danffe finder Svend Haraldsen, Knud.Mogenssen 0. a. fl.
3) Den russiffe Prindsesse Zngeborgs Gemal kaldes urigtig Knud IV., Konge i

jute

Dannemark. Han horer aldeles ikke til den danffe Kongefolge. Han var en
Son af den navnkundige danffe Konge Erik Eiegod; var blot Hertug i Sles
vig, og Vendernes Konge. Man adskiller ham bedst ved hans Tilnavn Lavard.
4) Waldemars I- Son og Ingeborgs Broder heder i den danffe Kvngefolge ikke
den Femte, men den Siene.
De ril denne hele Genealogie henhorende Deviser ere at finde hos Langeberk,
8. R. D. Tom. II. p. 160,' og i mit foranforte Priisffrivr, Zeitrechnung der Ge
schichte Waldemars L, §. 1. Not. 2. og 3., eet undtagen, betreffende Prindsesse An
nes Herkomst, givr med Henrich I-, Konge i Frankcrig, hvilket jeg haver t'lfoier nes
delistaaende Stamtavle. Ester Foranforte er Blondels Stamtavle saaledes at forbedre.
Zarosiav,
Konge eller Storfyrste i Nusland.
Vladimir Zarosiavitz,
Fyrste i Novogrod.
I

Anna, den franffe Kong Hen
richs I. Gemalinde.
Vid. fragm. bist. Franc. <ip Duchesne. Totn.
IV. p. go. ct fragm div. Script, ibid. p. j 50.

-1
Jziflav, en Russi ff Fyrste.
Philip I, Konge i Frankcrig.
I
Ingeborg, givt med Knud
Ludvig VI. eller den Tykke,
Lavard, Hertug i Slesvig,
Konge i Frankcrig.
Vendernes Konge.
Vid Suhms Historie af Oanm.
i. Tome. Pag. 223 feq.
I
Waldemar I., Konge i
Ludvig VII. eller den Pugre,
Dannemark.
Konge i Frankcrig.
i
I
K n u d VI.,
Ingeborg, givt med Phi
Philip II. eller PhilipAugust,
Konge i Dan
lip II- eller PhilipAugust,
Konge i Frankerig, givt med
mark.
Konge i Frankcrig.
den danffePrindsesseJngeborg
Paa denne Maade er Philips II. og Zngeborgs Slrgtffab i den femte lige Si
delinie uimodsigelige!, beviist.
(3, Blondel. 1. c. p. 325 - 329.
(4) Idem. I. c. p. 324.
(5) C per venerabilem X qui filii fint legitimi. Pave Innocents III. var af en Adelsmand Wilhelm af Montpellier anmoder, at legitimere de Ssuner denne havde avlet
med sin sidste Huftrue, efterat han havde forskudt den forste.
Paven, som afflog
Degieringen, igiendriver blandt andre Grunde ril at undersiStte Anssgningen og den,
at er lige Tilfalde ffulde have funder Sred med Philip II., Konge i Frankerig. Ved
denne Lejlighed erklierer han sig saaledes: Praeterea Rex ipfe contra matrimonium impedi-

i
1
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pedimentum affinitatis objecit et coram archiepifcopo refles induxit: cujus fententia,
quia catTata fuit folummodo propter judiciarium ordinem non fervatuiu, nos port roftitionem Reginae alios cognitores duximus deputandos------- De filiis ergo ejusdem
Regis, utrum legitimi vel illegitimi fuerint quamdiu pendet quæftio affinitatis objec
ta, poteft non immerito dubitari. Nam fi affinitas fuerit comprobata praedictam
Reginam non e (Te Regis conjugem apparebit. Et per confequens alia vid.bitur fibi
legitime copulata, et filios ei legitimos comperifle. Selv det ovenfor §. 4 anførte
diplomatarium Franc, af Brcquigni og Vn Porte du Thcil, hvori P. II. Tcm. I.
p. 195 feq. gives af denne Pavelige Skrivelse et Aftryk, der haver mangen Tilscetniug og mangen Lcesemaade, som afviger fra 07° sadvanlige Aftryk i jur. can. blandt
Dccretalerne, har paa alle her anførte Steder affinitas, aldrig confanguinitas. Pa„ vens hele Naisonncmeiu gaaer derpaa ud, at Kongen havde, under Paassud af Svo
gerskab med Ingeborg, faaet Skilsmissedom af Erkcbispen i NHeims og andre fransse
Bisper. Denne Dom kiendte Paven uefterrettelig blot for Mangel i Formaliteterne,
og udnavnte andre Dommere. Men Kong Philip, stolende paa den gyldige Aarsag
til Skilsmisse, han meente at finde i det alt for nære Svogerssab, havde taget sig en
anden Gemalinde (hvorom herefter mere), og med hende avlet Sønner, om hvis
Legitimation han anholdt hos Paven, hvilken Paven troede at kunde bevilge ham,
naar Svogerss bet med Dronning Ingeborg først var beviist. Heraf sees det da, at
ligesaalidet Kongen som Paven har havt Hensyn til noget Slcegtssab, men blot til
Svogerssab. Kongen med hans Gejstlige og Raad maac altfaa ikke have kiendt det
virkelige til Skilsmisses Erholdelse efter den Pavelige Net tilstrækkelige Slcegtssab t
femte Grad i den lige Sidelinie, som Blonde! udfandt, ikke engang have vidst det
under Processens senere Løb', da Philip allerede havde taget en anden Dronning, og
avlet Børn med hende, da de ikke oplukke Munden om denne afgiorende Grund tagen
af Slagtssabet, -men stedse tale om Svogerssab. Dette tnaa ikke heller komme nogen
fremmet for, som den paa de Tider almindelig herssende Uvidenhed i Historien og Ge
nealogien ikke er ubekiendt for, og som vced, hvor aldeles nasien overalt dette Studium
i Middelalderen blev sorsomt.

§» 15»

Ester en brittisk Skribents Beretning (i) var den sande Aarsaq til den
Beslutning, Kongen havde fattet, at skille sig ved sin unge Dronning, hans
Hensigt at faae Pfalzgrev CdM'ads, Keiser Henriks VI. Datter til cegte;
uden Tvivl for derved at giøre sig Keiseren, der holdt hans Fiende Richard I.
fangen, til Ven.
Om det isiandbragte TEglcskab gives her i det Folgende
noermere Efterretning, men den anførte Bevcrgqrund haver mere Rimelig
hed end alle de øvrige.
Philips Hiemcerke ved Givtermaalcr med den danske
Prindseffe at forskaffe sig danff Hielp var feilet ham.
Hvor indtagende hans *
unge Gemalinde end maatle vare, saa kunde dog denne af Skatsaarsagec
Samling V. B.
G
flUt-
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siuttede Wgteforening ingen VarrL have i Philips Hine, saasnart han ikke
derved kunde opnaae sin Hensigt at overvælde England og dets Konge, og han
rillige troede at have fundet et andet Middel, der lettere og sikkrere kunde fore
Ham ti! Maalet. Endnu var Kong Richard i Keiserens Fangenstab.
Helst
havde Philip IL feet, at hans Vederpart stedse var forbleven deri, eller Kei
seren havde overleveret ham i den franste Konges Hinder; i det mindste laae
det ham meget paa Hierte, saavidr mueligt at forlange Richards Fangenstab; og Forbindelsen med een af Keiserens Ncerpaarorende kunde ansees for
et tienligt Middel til at opnaae den ene eller anden af disse Hensigter.
Dog hvorom alting er, saa var sikkerlig det paaberaabte Svogerstab et
Paastud, hvoraf Kongen betjente sig, for at give den besiuttede Skilsmisse et
Skin af Ret og Billighed i Verdens Hine, og tillige et Middel, hvorved
han haabede, naar Behov giordes, at bevcrge Paven selv til at samtykke deri.
Og endstionl han havde Lyst, strax ak stille sig fra sin Gemalinde, saa erin
drede dog nogle, at et saa pludseligt Skridt vilde holdes for alt for uanstarndigr,
og Sagen bekom derover nogen Udsættelse (2).
Man tilraadede ham at be
give sig til sin Gemalinde, og forsoge paa, om han ikke kunde forandre sin Tarnkemaade og fuldbyrde Mgtestabet; dette gjorde han i Abbediet Fossez ncrr ved
Paris, hvorhen han havde ladet Dronningen komme, besteg hendes Wgteseng,
men forlod den strax igien. Fra den Tid af, heder der, blev hun ham saa for
hadt, al han neppe kunde taalc at hore hendes Navn ncrvne.
Dronningen
paastod, at han virkelig havde fuldbyrdet 2Egrestab med hende, hvorimod
Kongen forsikkrcde, at det havde varet ham umueligt (3).
Endelig forsamlede Kongen en Art af Parlament eller Tamperret til
Kompiegne, som bestod af hans Morbroder Erkebisp Wilhelm i Rheims,
hvilken man holder for Ophavsmanden til Dronningens Ulykke (4), af adskil
lige andre Bisper og nogle Baroner, eller af Ridder- og Krigsstanden. For
denne Ret blev Sagen indstævnet, der for narre Svogerstab af Vidnerne besvoret (5), og kort derpaa Skilsmissedommen af Erkebistoppen afsagt (6).
Dronningen, gandste forladt, efterat hendes Landsmcend og Felge var sendt
tilbage lit Danmark (7), og ukyndig i det franste Sprog, vidste aldeles ikke
Hvad man havde for, indtil en Tolk forklarede hende Erkebispens Dom over
^EgtestabetS Ophævelse.
Neppe havde hun erfarer denne uventede Uret, for

hun
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hun blev forbaufet, grcrd og beklagede sig udbrydende i de Ord: Mala Francia, Maia Fraiicia (8), og udraabende strax efter Rom! Rom! paa anden
Maade vidste hun ikke at tilkicndegive sin Uvillie mod de Fransteü Behandling,
og.Beslutningen om Appel til den romerske Steel.
Kongen vilde strax sende
hende tilbage til Danmark, men hun vegrede sig derved, og vilde heller blive
tilbage i ct fransk Kloster, og tilbringe sine Dage i strceng Afholdenhed, Benner
og Andagrsevelfe, end vancere sit Mgteskab med el nyt og anver Givtermaal.
Endelig greb han kil ar fende hende ud af Frankrig, og indstmte'hende i et uden
for Frankrig beliggende Nonnekloster (9). Det var ved Cifoin under Dorniks
Kirkesogn at hun blev indsporrret og meget strengelig holdet (to).
(1) Roger Hoved. 1. c. p. 731.

(2) Gefta Innocent. 1. c. p. 55.
(3) Acceffit igitur Rex ad illam apud Foffatum prope Parifios, quo fecerat illam abduci,
et tb orum ejus ingreffus, port paululum ab illa receffit, in tantum habens ipfam
exolam, ut vix fufHneret, coiain fe de illa fieri mentionem. Afferebat autem Re
gina, quod Rex carna liter illam cognoverat. Rex vero e contrario affirmabat, quod
ei non potuerat carnaliter commifceri. Gefla Innoc. III. 1. c. og den der anbragte
Note (3).
(4) S. R. Dan. Tom. VI. p. go. not. (b), hvor Stthm anfører dette med Henviisning
til Sammarth. Gallia Chrift.
(5) Gefla Innocent. 1. c. Rigord. 1. c. p. 37. CL ron. Andrenfe ap. d’Achery Spicii.
Tom. II. p. 823. Roger Hoved. I. c. p. 731.
Denne sidste nævnet Dommerne,
Erkebisp Wilhelm af Rheims, Bisperne Riginald af Chartres cg Philip af Beauvais, Grev Robert af Dreux, Greven af Nevers, og Walter, Kongens Cammerer.
Han bemærker, at foruden disse vare der endnu flere, dem han ikke angiver. Han
angiver ogfaa, at disse samme Dommere have besvoret Slcegtssabct mellem Kongens
første eg anden Gemalinde den dansse Prindfesse.

(6) Tiden bestemmer Chronic. Andrenfe. 1. c. Octogefimo et fecundo die poft nuptias;
d. e. den 82. Dag efter den 14. August, d. e. den 4. Novembr. Ligeledes det §. 9.
Nok. (6) anførte auctuarium aquicinctinum.

(7) Sga melder Gefla Innec. 1. c.

Roger Hoveden 1. c. Pag. 73 1 ssriver, Philippus
Rex Franciæ defponiabat fibi Botildam (Det er alt anmsrkct, at han urigtig kalder
Ingeborg Borilde), Filiam. Valdemari Regis Dacorum —-------- et in cieiftina earn
fecit coronari et confeciari in Reginam Franciae coram nuntiis Regis Dacorum, qui
eam ad eum duxerant, fcilicet ea intentione, quod praedictus Rex Dacorum veniret
in Angliatn cum navali exercitu. Sed in crassi no primae noctis , qna praedictus Rex
Franciæ illam uxorem fu am cognoverat voluit eam dimittere fecreti fui confcius. Et
eum ipfe vellet eam tradere in manus nunciorum Fratris fui, nd reducendum in paG 2
triam
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triam fuam, noluerunt eam recipere, fed abeuntes cum feftinatione reverfi funt in
regiones fuas et ilia remanfit in cuftodia Regis Francis?, mariti fui. Et paulo poft
factum eft inter ipfos divortium etc. Men det
ikke troligt, at Kongen, forinden
han havde solet narmere Foranstaltning til ZEgteffabets Opheevelse, ffulde allerede
have vildet sende hende tilbage med Gesandterne; og var end dette, saa vilde dog
Gesandterne noppe have ladet Dronningen gandffe alene tilbage, uden at underrette
hende om hvad man havde i Sinde. Gefta Innocent. 1. c. fo realle Sagrn med saa
mange Omstændigheder, og Forfattere, hvilke som samtidige kunde vare iwie under«
rettede om Pavens Historie, der siden tog saa megen Deel i denne Wgteffabsophcevelsee Sag, synes derfor at fortiene mere Troværdighed end den brittiffe Skribent.
(8) Saaledes udtrykker sig Forfatteren til Gefta Innoc. 1. c. Velln (Hift. de France.
Tom. II. p. 176 feq. edit, de Paris 1770. 4.) ffriver, ot hun ud ra ab te male France,
male France.
(9) Gefta Innoc. 1. c. Rigord. 1. c. Guil. Armor. 1. c.

(10) Detl^ sees af en Skrivelse fra Biffop Stephan i Dornik til Erkebispcn t Rheims,
hvori han afffildrcr Dronningens ynkvcerdige Tilstand, og beder ham at lindre hend s uheldige Kaar. See S. R. D. Tom. VI. pag. g 1 feq. De nyeste Udgivere af
Gefta Innocentii, hvilke L c. Not. 5. fin fure det samme af Fpift. Stephani Epifcopi
Tornacenfis. p. 379, bemærke herved L c. et pag. feq. den Vanffelighed, at i Cisoin
var kun et eneste og det ct MandSkloster af den hellige Augustins Orden, da dog
Gefta Innocentii melde, at Dronningen blev ffikket i et Nonnekloster; men de heeve
tillige den hele Vanffelighed, ved Hielp af den hos d'Achery (Spici 1. T. II. p. 875 feq.
nyeste Udgave.) befindtlige Hiftor. Ecclefiæ Cifonienfis, thi denne indeholder mange
Docurnenter og Breve, hvoraf det bliver klart, at til den Tid, hvorom her hand
les, var vedCftoin, under Munkenes af Cisoin Hcrffab, men i Arras Sogn, et
Huns kaldet Belrepaire eller Beaurcpaire, hvori ogsaa Qvinder levede ikke som profeftae, men som converfæ, efter den hellige Augustins Regel, hvis Antal i Aarct
1208 saaledes var voxet, at det af Pave Innocents III. selv maat-te iudffrænkes.
Dette kårer ct sammesteds (hos d'Achery 1. c. Pag. 884) befindtligt Drev fra Paven
(til Bispen og Provsten i Arras), hvori folgende Dronning Jngeborgs Historie op
lysende mærkelige Ord ftaae: Dilecti filii, Abbas et Conventus de Cifonio noftris
auribus intimarunt, quod quædam domus eorum, quæ dicitur Belrepaire, præter
Canonicos et fratres tanta eft onerata multitudine foeminarum, quas recipere ad in
famias ct inportunitates Principum compelluntur, ut ad neceffariam fuftentationem ea
rum nequaquam domus ejusdem fufficiant facultates. Propter quod indulge» fibi
fuppliciter petierunt, quod de coetero non recipiant ibi aliquam mulierem, ne, quod
abfit! fuadente humani generis inimico, per ipfas detur occafio delinquendi. Quo
circa etc. Flere Documentor og Breve om dette Belrepaire eller Beaurepaire, s. hos
d'Achery L c. Pag. 885 feq.

§♦ 16.

Hvor stor ten Jndskromkelse og Strenghed var, som den der fangne
ulykkelige Dronning maatte taale, derom vidner det §. 15. Nole 10. (inferte
Brev
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Brev af Biffep Stephan i Dornik kil Erkcbifp Wilhelm i Rheims. "Hos
"06 er, ffriver han, en kostelig Perle, fom trades under Fodder af Men"neffene, men ares af Englene, værdig kongelige Skatte, værdig et Pallads,
"værdig Himmelen.
Jeg mener Dronningen, der lever i Cisoin, indsparret
"som i er Tugthnus, nedrrykt af Armod, og forviist i Landflygtighed.
Vi be.
” klage den hoie Persons Skiebne, og overlade ril Gud Aarsagen til hendes Uheld
"og Udfaldet af hendes Sag.
Thi hvo havde vel et fao siaalhardet Hierte,
"er faa nippehaardtBryst og fao diamanthaardeIndvolde, at en Kongedatters
"faa store Jammer ikke ffulde rore ham? fo in er fao hoi afByrd, fa a fortraffe.
"lig af Saver, faa tugtig i hendes Tale, og faa gandffe reen i alle hendes
"Dagen tilbringer hun med at la fe og bede, eller med Haandarbeide; hun
"trender ingen Lykkefpil, ingen Tarninger; hun beder med Sukke og Taarer
" fra aarle om Morgenen til den flette Time, ikke faa meget for sig felv, fom for
"Kongen. I Bedesalen sidder hun aldrig, men enten staacr eller knalcr.--------"En faa adel Qvist oprunden af Kongers og Martyrers Stamme af Man"gcl paa nødtørftig Underholdning at falholde og fælge sine ringe Eiendele,
"nemlig hendes tarvelige Klæder og lidet Hunsgeraad.
Hun beder om Al"misse, udstrakkcr Haanden for at faae, og beder ydmyg den, fom rakker hen"de Haanden.
Ofte faae jeg hende falde Taarer, og græd med hende; for
"hende flog og bævede mit Hierte; jeg har formaner hende at kaste hendes An"liggende paa Herren, hvilket hun ogfaa stedse haver giork og giør endnu.
"Hendes bestandige Svar er: Mine Venner og de fom vare mig nærmest ere,
"som om de vare fremmede, vegne fra mig. Min eneste Tilflugt er min Herre
"Erkebifpen af Rheims) fom rundelig, fra Begyndelfen af mit Vanheld,
" har plciet, underholdt og ernæret mig. Lad altfaa, Fader! et faa ædelt og for"træffeligt, fra en ældgammel Kongeflagt nedstammende Fruenlimmers Suk og
"Taarer rore Eder.
Og da I giver Almisse til faa mange og faa fornemme
"Fattige, faa lukker ikke Eders fromme Hierte for en Dronning, fom efter at
" hendes forrige hoie Glands er forsvunden, nu er fornedret til at betle (*). -

)
(*

S. R. D. Tom. VI. 1. c. no. 3.
G z

§. 1
*7.
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Hvad enten nu Dronningen og hendes Venner virkelig have troet Erker
bispen saa velsindet imod hende, font man ester dette Brev skulde stutte, eller
de have holdt det for paffende med Klogskab, at vinde ham ved denne forstilte
Fortrolighed; saa har hun dog selv, eller rettere Forfatteren af et Brev, som i
hendes Navn blev strevet til samme Erkebisp, yttret de samme Tanker: hun
berommer i denne ydmyge Skrivelse de Velgierninger, hvorfor hun er Erke»
bispen Tak styldig.
" Herren, siger hun, haver anseet sin Tlenerindes Ring"hed, da han ved fin Naade haver indgiver Eder, ot I hielper den Mis"modige, opretter den Grcrdende, og giver den Forviste Raad, og gier det
"alene ved Eders Trost, al ved det haarde Sled, der haver truffet mig Eders
"Tieneriude, det knuste Ror ikke gandste er brcekket, eller den rygende Tage ikke
"gandste er udsinkt." Hvorhos hun stutter mcd diffe Ord: "Imidlertid fender
"jeg Eder af en liden Skat fmaa Forceringer, ikke for derved at fortiene Eders
" Bevaagenhed, men som en Art af Minde om mine muge Kaar" (*).
)
(*

S. R. D. Tom. VI. p. go. no. 2.

§» 18.

Imidlertid blev det dog ikke ved disse Forestillinger til Erkebispen af
Rheims.
Dronningen klagede og sin Nod for Pave Cvelestin III. selv,
og bad ham at crndre hendes Kaar og staffe hende Ret.
"Jeg er, striver
hun, eller meget mere Abbed Wilhelm i hendes Navn, og formodentlig efter
den danste Konges Befaling, Va Efterretning var indlobet, "taget ud af min
"Faders Huns, indfort i Frankernes Rige, og ester Guds Villie oploftet paa
"den Kongelige Trone; da det mennestelige Kisns Fiende faae stievt til min
"Lykke, er jeg fom en torret og unyttig Green henkastet paa Jorden, bersvet
"ald Trost og Raad. Mig har min trolovede Philip, Frankernes Konge, for
*
"ladt, da han intet Fordommeligt fandt hos mig, og blot det, som Ondstab
"smeddede sammen paa Lognens Ambolt.
Jeg flyer derfor hen til Forbarmel" sens Sorde, og vil, naar jeg erholder Barmhjertighed, naar en bedre, h?l" digere og blidere Skiebne stal blomstre for mig, som Eders Datter bekicnde
"mig at vcere Eders Tienestegvinde, Eder til al Lydighed forpligtet" (i).
Et

r
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Et ander Brev, hvilket ligeledes det forriges Forfatter opsatte i Dron-1194,
ningens Navn, barer Vidne om, at Dronningens Bon endnn inter havde ud
rettet ved den romerske Stoel, og ot hun derfor maatte fornye hendes Anfsg.
ning.
Hendes Bon gik ud paa at standse de Undertrykkelser, hun maatte lide
af Kongen, og bevirke med ham en Udsoning (2).
(1) Epift. Vi Ih. Abbat. Lib. I. Ep. xxxn.

S. R. D. Tom. VI. p. 28'

(2) EM. Vilh. Abb. L. I. Ep. xxxi. I. c. p. 27 feq. Begge Dreves Indhold synes at
i0M? for Dagen, at det 32. Drev cr strcvet for det 3 k. Begyndelsen af det z r. er:
Ad federn mifericordiæ totiens eft recurrendum, quoad usqve mifericordia de coelo
refpiciat et fperantium in fe Deus vota perficiat. Inde eft, amantiflime Pater, quod
et Ego —------- ad Deum primo, deinde ad fedis apoftolicæ clementiam minime
clamare defifto.
Dette satter naßen bar eit forcgaaende Dronningens Bon forud.
Begge Breve har Holberg alt meddcelt i sin Danske Histories forste Deel.

§. 19.
I Danmark var man ikke ligegyldig ved Dronningens Skiebne.
Erkebispen i Lund lod strar afgaae til Pave Coetestin III. en af Abbed Wilhelm
opfat Skrivelse, hvori det Ugrundede as det foregivne Slcrgtffab med Dronningen vises.
"I Dannemark, skriver han, var en navnkundig Konge ved
"Navn SvkNd; af hans mange Sonner behoves her kun tvende at ncevnes,
"den ene er Knud, de DanffeS Konge og Martyr, hvis Hellighed bckrcefteS ind
stil denne Dag ved Jertegn; denne havde til cegte en Datter af en Greve af
"Flandren, hvormed han avlede en Son Carl, Greve af Flandern; men ikke
"fra denne eller fra hans Moder nedstammer den til Kongen af Frankrig vie
nde Dronning, men fra hans Broder Etik den Gode.
Erik avlede Knud,
"en danff Hertug og de Slavers Konge, dem han vandt ved Vaaben, ikke ved
"Arveret; Knuds Moder var Botilde, af gammel dansk adelig Byrd. Selv
"blev han siden en Martyr.
Hvor megen Fortjeneste han har hos Gud, be"vidner hans mange igientagne Underverk.
Denne Martyr Knud avlede
"Waldemar, hvis Moder var Ingeborg, en Datter afRizlav, en merglig

"russiff Fyrste, og afDronning Christina, hvis Fornldre Ingo og Helena vare
"Konge og Dronning i Sverrig; fornævnte Jngeborgs Soster var Moder ril
"Bela Konge i Ungarn, der haver havt en Soster af Kong Philip af Frank,

"rig ril Gemalinde.

Men

Waldemar

avlede denne vores Frue Dronningen
" med
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1194. ” med Sophia, hvis Fader Waldemar (efter andre Haandstrivker Valedar)
”ogjaa var en russrst Konge, thi der gives flere Konger.
Men hans Moder
” var en Datter af en polst Hertug Boleslav.
En opmcerksom Betragtning
"af disse Grunde lcrrcr, ar denne hele Qvidfel aldeles ikke vedkommer det flan"derffe Forvantstab, og at intet Slcrgrffab mellem den ferste og anden Dron” tung i Frankrig finder Sted, da hun ikke nedstammer fra Erik, og denne ikke
»fra Knud."
Brevet fluttes med den Ben, at Paven ved sin Dom igien
vil indscelle Dronningen i sin 2Ece, og frafalde den vrange Afsigt (*).
)
(*

Epift. Vilh. Abb. Ep. xxn. 1. c. p. 41 Ceq.
Ester Bartholins Mening stal dette
Drev vcrre af i195, efter Langebecks af 1194. Det sidste er troligst, da man ncppc
har forhaket med disse Forestillinger til 1195.

§. -O.

Endnu i det samme Aar lod Kong Knud afgaae et ligeledes af Abbed

1194.

Wilhelm opsat Brev til Cardinalerne, hvori han klager over, at Kongen
af Frankrig allerede i det sidst afvigte Aar 1193 havde cegtcr hans Softer,
ophoret hende til Dronning, og fuldbyrdet 2Lgrcstabct, men derefter, i Fol
ge de af Ondskabens Born ophitkede Vegne, forskudt hende, cg at det ede
lig besvorne Slcrgrstab var opdigtet.
Han bad derfor at denne Fremgang«maade maatke blive uefterrettelig, som gandste stridende mod de guddommelige
Love cg de hellige Fadres Anordninger (*)♦
Epift. Vi lb. Abb. L. II. Ep. xxvi. 1. c. p. 45. Baade Bartholin og Langebcck be
stemmer dette Drevs Aarstal 1194; og den uimodsigelige Rigtighed deraf bevise de
. iQl'b: Rex Francorum Philippus anno jam exacto (d. e. 1193) duxit in uxorem.

)
(*

§. -r r.
1194.

Et Brev fra Abbed Wilhelm til Broder Bernhard (*
)
beviser at
Kongen af Danmark har sendt ham til Rom for at forestille Paven den fremste Konges Uretfærdighed i at stille sig fra sin Dronning.
I samme meldte
han, at Beretningen bragte Paven i Fortsrnelse og Forundring, og al Paven
efter den danste Konges Bon havde tilstrcvet Kongen af Frankrig, og paa
cn meget faderlig og nedladende Maade formanet ham at tage'sin Dronning
til Naade, og at stienke hende sin wgte Kierlighed igien.
Tilsidst beder han
Brodér
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Brodér Bernhard, al han, hvis Raad Kongen af Frankrig var vant til at
folge, og fa a vilde giøre alt sil hos Kongen for at opnaae dette Maal (2).
(1) Bernhard de Vicenis, uden Tvivl fra Vincennes, hvilket er dekiendt under det
Navn Vicencr eller Vicenn«. Nigord (ad ann. 1183- 1. c. p. r.) ffriver: Philippus
Augufttis Francorum Rex nemus Vicenarum muro circumcingi fecit. Add. Guil.
Armor. 1. c. p. 72. Denne Konge har ogsaa der stiftet et Monkeklostcr. S. Ha
drian. Valefii notit. Galliar. p. 434.

(2) Efter Bartholin er Brevet ffrevet 119$, ester Langcbeck 1194» Det sidste er ri»
meligst. Man maa troe, ar Kongen af Dannemark strar ester sin Søsters Fvisty,
delse har vendt sig til Paven. Brever selv staaer S. R. D. Tom. VI.,p. 75. feq.

§. 22.
Formodentlig i det famme Aar har Abbed Wilhelm fra Rom ladet afgaae tvende Trofte- og Opmuntringsbreve til Dronning Ingeborg.
I det
sidste klager han over, at han alt har skrevet hende to gange til, uden at have
faaet mindste Svar, da han dog ikke har undstaaet sig for til hendes Bedste og
mod Kongen hendes Gemal at paatage enhver Forretning, og beder derhos
snart at forsikkre ham om, at hans Minde ikke hos hende er udstettet (*
).
)
(*

Vilh. Abbat. Epift. Libr. I. Ep. xxxiv. og xxxv. 1. c. p. 29 feq.

§.

23.

Abbed Wilhelm var ikke den eneste, der, fom forhen er meldt, fra Kon
gen af Dannemark var stndt til Rom, for hos Paven at udvirke den voldsom
ivcerksatte Skilsmisses Tilintetgierelfe.
Hans Medgefandt, eller rettere den
forste og fornemste Gesandt, var Cantsler Anders Sttttesen, eller, som han
soedvanlig kaldes, Andreas Sunonis (t). Formodentlig have begge Gesandt r 194
terne overgivet Paven en af Abbed Wilhelm opsat Skrivelse fra deres Konge, fUcr
fom endnu blandt Abbedens øvrige Breve er i Behold (2). Heri melder Kon-^^'
gen Paven Coelestin III. sin Søsters Formaling med Kongen af Frankrig, den
derpaa fulgte Kroning, og det af onde Mettnesker opdigtede og eedelig bcsvorne
Svogerskab, hvis Ugrund saavelsom Edens Falskhed Kongen og den hele dan
ske Kirke bekrcefte, af hoslagde Instrument kunde erfares.
Dette var vel den
af Abbed Wilhelm opsatte, forhen §. ll Not, Z. anførte, gencalogiffe DeVll

Samling V, B.
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buction eller Stamtavle.
Brevet siutkes med den Paastand, at Paven vilde
Nende alle til Dronningens Fornærmelse anbragte Usandfaerdigheder dede og
maguslese, saa ar den afffyelige Mishandling ffulde vorde uefterrettelig.
(1) Epift. Vilh. Abb. Lib. II. Ep. l.xv. 1. c. p. 69.
(2) Efter S. R. D. Tom. VI. p. 76. not. (r) angiver Bartholin dette Drevs Aarstal
1191. Dersom der ikke er en Trykftil, har han aabcnbar Uret, da Dronning Ingcborgs Formaling forst stedte 1193. Man kan ikke vel troe, at Drevet er skrevet
sildigere end 1195; thi Kongen forlanger deri af Paven saadanne Foranstaltninger,
som forst ved det i nastfoigende § omhandlede frugteslsse Gesandtstab og der sirgx efter
vmmeldte Pavelige Brev bleve iværksatte.

§. 24.

Den danffe Konges Forestillinger qiorde saadant Indtryk hos Paven,
IT94 at han crfffyede den ugudelige og aabenbare lovstridige Skilsmisse, og lod astUei’ gone til Frankrig et Gesanbtffab, fom ffulde underkiende den hele voldsom1I5)* me Behandling og sorhielpe den undertrykte Dronning til hendes Ret.
Det

var Cardinal Presbyter Mellor og Cardinal Subdraconus Cenelo, hvilke
han overdrog denne Sag.
Da de kom ril Paris forsamlede de et Concilium
af alle Erkebisper, Bisper og Abbeder i det gandffe Rige, paa hvilker der
Llev raadstaact om, igien ar some Kong Philips og Jngeborgs Ägteffab i
Kraft (i), men forgicves.
Gesandterne vare, som en gammel Forfatter udrrykker sig (2), stumme Hunde der ikke kunde gise, vare bange for deres Skind,
og derfor lods Sagen beroe uo fgi ort.
(1) Rigord. 1. c. p. 37, Gefta Innoc. III. 1. c. p. 56, og sammesteds Not. (1), hvori
Udgiverne levere Efterretning om denne Co dinal Melior.

(2) Rigord. 1. c.

At Rigord og efter ham d- nyeste Udgivere af Gefta Innoc. lade dette
Gesandtstab gaae for sig 1193, strider mod Sammenhængen af foranforte Efterret,
Ninger, ihvorvel der virkelig, som Rigord angiver, 1193 querto Idus Novembris,
d. e. den 10. N v., var i Frankrig en synlig Maaneformorkelse. S. Calvif. opus
Cbronol. ad ann. 1193. P- ITK 959- Da Skilsmissen, som §. 15. er viist, forst
stedte den 4. Nov. 119 3 , saa kande Kongen af Dannemark ikke saa tidlig blive un
derrettet derom, at hans Gesandtstab ril Paven, og hans for den Pavelige Stoel
anbragte Desvceringer^over den Dronningen tilfoiedc Forncermelse, kunde finde Sted
for 1194; da et nyt Paveligt Brev forst afgik 1196, saa korde det oinmeldte Ge
sandtstab formodentlig ikke for 1195 vare gaact til -Frankerig.

§. -5.
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§. 25.
Gesandterne, der ligesaa lider som den dem til Kongen medgivne Pave
lige Skrivelse havde funder den forventede gunstige og anslcendige Modta
gelse, underrettede Paven ved deres Tilbagekomst om ben aabenbare Uregclmessighed i Skilsmissen og den hele Adfcerd mod Dronning Jllgeborg (').
Det bevceqede ham til at afsende et Brev til Erkebispen af Rheims og hans
Suffraganer (2), hvori han melder: ar han med stor Glade havoe erfaret
Kong Philips Formaling med den danske Prindsesse Ingeborg, men ogsaa
strap derpaa med inderlig Bedrovelse faacr en anden Beretning om en Adfcerv, hvorved Gud var bleven sorternet, og Naadgiverne og de Samtykkende
fkiult med Skicrndsel; derpaa anferer han de, is«c i den romerske Kirke, scrdvanlige Grunde for TEgteskabelS Hellighed; ar der er et Sacrament, stifter af
Gud i Paradiis for Syndefalder; at det ferste Menneske, dreven af Guds
Aand, havde udraabt: Derfor skal Manden forlade sin Fader og Moder, oz
blive ved sin Hustrue, og de to skal blive et Kiev; at Christus har sagt: Hvo
som skiller sig ved sin Hustrue uden for Hoersag, den bedriver Hoer; at man
deraf kunde see, at Kirken i TEg te skubs sager maatte g a ae ril Berks med den
stsrste Alvorlighed og Forsigtighed; og da han paa er ander Sted siger: Hvad
Gud haver rilsammcnfoiet, maa intet Menneske adskille; saa kunde deraf bedommes, hvor svarligen den forsyndede sig, og hvormeget den havde af den
kommende Vrede at befrygte, som understod sig at forstyrre et saa stort Christi
og Kirkens Sacraments Hellighed; at dct desuden var en Forvovenhed at qaae
frem i en saa vigtig og betænkelig Sag uden den apostoliske Stocks Samtykke,
der enten selv vilde have denn deri, eller overdraget til andre at tilendebringe
Sagen paa en lovbefalet Maade og efter de canoniske Anordninger; at man
derudi aabenbar havde handlet mod de hellige Fcedres Raad, hvorefter alle
storre og vigtigere Sager skal bringes for den apostoliske Sroel, hvilket og
indtis denne Dag saaledcs i al Underdanighcd var holdet ikke alene i den gallicanske Krrke, dette eneste Tilfcelde undtaget, men og i meget lcengere bor-liggende Lande; at efter Fcedrenes Anordning, de Anliggender ustcidigen henhore
til den romerske Kirkes Reservatremghed, der augaae hoie Kongelige og af
Kongelig Blod nedstammende Personer i en saa vanskelig Trette,
Naar disse
dcn hellige Peders S«de tilkommende Forrette endog af de langst borrligcnde
H 2
Bar-
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Barbarer ere holdne uforkrænkede, hvor meget omhyggeligere t deres Handthavelse maarte da ikke de i Ncerheden sig befindende den romerske Kirkes Lem
mer tee sig, der oftere og rigeligere kunde fryde sig ved Nydelsen af den hellige
Stoelö Velgierninger.
Den Mand tager mcerkelig feil, der handler mod
den hellige Peders Privilegier og de canoniste Anordninger; men de Kirkens
Prælater, som havde begunstiget denne Sag, eller raadet dertil, burde i det mind
ste af Frygt for Straffen have ladet sig afstrække derfra, og Isar taget til Hier
te, hvad de hellige CanoneS indeholde om Er ke bi sperne Theugald i Trier og
Gynther i Coln, hvilke sortiente ved en ny Affattelsesdom at rystes, fordi
de i en TEgtestabstrette mellem Kong §0thar og hans Gemalinde vrangelig
havde sat Rer og Billighed af Sigte, og overlraadt de canonists Forstrivtcr (3).
Da det var soleklart, at man i nærværende Tilfalde havde feilet ligesaa meget, ja endog groveligere. Dronningen var jo per verba de præfenti
formedelst begges Eed, ved Præstelig Vielse, samt ærefuld Salvelse og Kro
ning, som Dronning forbundet med Kongen i lovligt 2Egtestab, ja, som man
paastaaer, havt legemlig Omgang med ham. Ingen burde altsaa have forfa
ret saa uordentlig mod hende, uden Forsvar, mod hendes Vidende, da hun ikke
var det franske Sprog mægtig, og var aldeles uvidende om hvad der gik for sig.
At desuagtet Paven, som inderlig clstede den catholste og den romerste Kirke
ivrigst hengivne Konge, mere havde seek til hans Siels Bedste og ubesmittede
Rygte, end til hans onde Raadgivercs Hensigter, og ved sin clstelige Son
Cincio, Subdiaconus og Pavelig Notarius, samt den romerste Stocks i den
ne Sag i Særdeleshed befuldmægtigede Legat, faa og ved et Paveligt Brev
bedet, paamindet og indstændig formanet ham, og indstierpet ham til hans
Synders Forladelse at ihukomme det, Evangelium siger: Hvad hialp det
kt Menneste, o tu han vandt den gandste Verden, og tog Skade paa sin
Siel; han maatte altsaa , den Stund det endnu var Tid, tænke paa sin Siels
Frelse, og begegne sin med saa mange Pndighcder og ædle Fortrinligheder
smykkede Gemalinde med ægteskabelig Amhed, og ikke laane Aret til onde
fiendklige Raadgivere, der tænke kun paa sig selv, ikke paa Christum, og lige
som Fjenden, der saaede Klinte paa den veldyrkede Ager, holde det for Baa
de, naar de kan udstroe Had og Tvedragt; men at Kongen ikke havde mod
taget fornævnte Legater og det Pavelige Brev med den vedberlige 'ALrbedig'
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hed.
Desuagtet var det Gud bedst kckiendt, at Paven, hvormeget end dette
bekymrede 6 am
*
i Folge stu Pligt var endnu mere bekymret for Kongens Siels
Frelse.
O3 da han selv haver taget et fra stue vårdige Brodre Erkcbispen i
Lund, og hans Suffraganer indsendt Slcegkregister og det offentlige Rygte i
neie Overvejelse, kasserer han, med sine BrodreS Raad, den mod al Retters
gang stridende assagte Skilsmissedom, og tiender den uefterrettelig at vcere,
byder og befaler Erkebispen i Rheims og hans Suffraganer, at saaftemt Kon
gen af Frankrig , forglemmende sin TEgtestcmd, i sin Gemalindes levende Live
sl'ulde vilde eegte en anden, de da, under apostolisk Myndighed, skulde forbys
de ham saadant.
(1) Gefla Innoc. 1. c. p. 56- Om de Pavelige Gesandters'ugunstige Modtagelse vidner
den Pavelige Skrivelse selv; derom giver folgende Anmarkniug narmere Underretning.

(2) See det samme S. R. D. Tom. VI. p. gr leg., hvor det efter andre der a ti forte
Udgaver, og med hosfoiede Varianter er astrytt. Det er dateret Laterani m. Idus
Martii, pontificatus noftri v., det er ustridig den l g. Marts 1196, saafnart man
regner Coelestius III. Pavelige Regieringsaar fra hans Udkaarelses- eller og bans
hoitidelige Indvielsesdag; thi han Hev valgt den 30. Marts 1151, og forste Paaffedag den 14. April festlig indviet. See Chronicon Reichenfpergenfe ad a nn. 1191
ap. Ludevig S. R. G. Vol. II. col. 543. Derfor heuhorcr m. Idus Martii altid til
1191, og er sslgelig oqsaa dette Aar Coelestius HL fenne Regieringsaar, hvad enten
man regner Aarer fra Juni, d. e. den 25. Decbr., eller fra Marie Bebudelse, d. e.
den 25. Marts. Da begge Maader ar regne paa den Tid vare i Brug (Vita Innoc.
III. ap. Murator S. R. I. Tom. III. p. 480), vilde man sige, at Paven havde be,
tragtet 2!aret 1191, i hvilket han tiltraade sin Pavelige Negiering, uagtet kun ni
Maaneder deraf hoi.tr derhen, for sit forste Regieringsaar, Aaret 1192 fra dets Degyndelse af for der andet, og saa fremdeles de øvrige; faa vilde allerede 1195 kunde
kaldes hans femte Regieringsaar. Men ikke at tale om, ar dette synes usædvanligt,
saa vidne oqsaa andre af denne Pave udstedte Breve og Documenter, at han pleier
at regne lutter hele Aar as sin Regiering, og ikke det forste afbrukue eller de 9 Maa,
neder af sin Negiering 11191 for et fuldt Aar. Roger af Hovdeu (l. c. p. 759 feq.)
au so rer tre af Coelestius III. Breve, alle daterede Laterani jo. Kai. Januarii, pon
tificatus noftri 5., og scekter disse Breve linder Aarstallet 1196, saaledes at i be
meldte Aar det Datum 10. Kai. Januarii skal forstaaes om Kal. Januarii 1196,
og betyde den 23. Decembr. Naar nu Paven har tiltraadt sin Negiering den 30.
Marts eller 14. April 1191, saa er o g saa hans fierde Regieringsaar den 29. Marts
eller 13. April 119$ til Ende, og alksaa horer 10. Kal. Januar 1196 eller den 23.
Dccbr. 1195 til Pavens femte Regieringsaar. Roger angiver endnu andre Kiendetegn paa Rigtigheden af hans Aarregniug; han kalder 1196 det syvende Regicringsaar af Richard I. Konge af England, hvis Fader, som han umiddelbar fulgte paa
Tronen, Kong Henrick II. dode, ester samme Skribent (Pag. 654), 1189 in octavis
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Apoftolorum Petri et Pauli, feria quinta ; efter Vromton (1. c. col. 1150) 1189
menfe Julii in octavis Apoftolorum Petri et Pauli, feria quinta; efter Gervasius
(1. c. col. i 545) II89 ii. non. Julii.
De med denne sidste, som angiver den 6.
Julius, overeensstemmende tvende forste Dagsfastscettelser bestyrkes ved Calenderreg«
«ingen , hvoraf man seer, at i octavis Apoftolorum Petri et Pauli var den 6. Julius
<
virkelig feria quinta, d. e. Torsdag, hvoraf da folger ot Richards I sovende Regieringsaar var 1196. Roger af Hövden beitnerker fremdeles i Aaret 1196 var fgrste
Juledag feria fecunda, d. e. Mandag.
Ogsaa dette bestyrker Calenderregningen,
r , .
«emlig saaledes, at i det Aar, hvilket vi, efter vores Maade at begynde Aaret fra
i. Januarii, vilde kalde 1195, hvori Sondagsbogstavet var A, og Paasken ind/
faldt den 2. April, var forste Juledag en Mandag, hvorfra da ogsaa denne Forfat«
ter, efter den Scedvane at begynde Aaret fra Julen, begynder Aaret 1196.
En Indvending mod denne Tidsbestemmelse, og derimod at Coelestin III. haver
jkrevetmmmeldte Brev i 1196, kunde tages af et Sted-hos Matthæus Parif. ad arm.
1195. Denne Forfatter a ufo rer, at Pave Coelestin III. haver i en 1195 til Erkebifpeh i Sens asiendt Skrivelse ladet denne vide, at han ved sin Legit C. (udentvivl
Cincio) havde bedet Kongen af Frankerig iqien at tage sin, ester onde Menneskers
Raad, bortviste Gemalinde tilbage til sig, og omgaaeS hende med Kierlighed, 0. s. v ,
kilintetgiork Skilsmissedommen, og befalet Erkedispen, saafremt Kongen vilde ind
lade sig i andet JEgtcstab, da under apostolisk Myndighed at forbyde ham det. Da
dette Brev er skrevet i samme Anledning font det til Erk.bispen i Rheims, og efter
det.korte Udtog at dsmme, er af samme Indhold, saa synes det og at vare (freuet
til een og samme Tid. Men ikke at tale om, at en Fejltagelse i et Aarstal ikke cr
uscedvanlig hos Middelalderens Skribenter, kan man lade denne Forfatters Tidsbe
stemmelse gieide som rigtig, saasnart man antaoer ot han har begyndt Aaret ikke fra
Juul eller den 25. Decbr., men fra Mar'ice Bebudelse, d. e. den 25. Marts; thi
saa heiihSrer in. I du s Martii Pontificatus Coeleft, anno v., d. e. den r 3. Marts i
CoelestinS femte Regieringsaar hos Mattbceus Paris, endnu til Aaret 1195, da den
samme Maamkdsdag, efter Coelestius fra Juul af beregnede Aar, alt henhorer til 1196.
•
\
(3) Kong Lothar, hvorom her tales, er den samme, hvoraf det forrige Kongerige Loth
ringen har faaet sit Navn; Son af Keiser Lothar I-, og Sonneson af Keiser Ludvig
den Fromme. Af Kierlighed til den ffionne Valdrade sorifiod han 8)7 sin Gemal
inde Trutberge, der siden fandt Beskyttelse hos hans Farbroder Carl den Skaldede.
Pave Nicolaus I. gik frem med stor Alvorlighed og Eftertryk i denne Begivenhed,
afsatte Erkebisperne af Trier og Coin, der havde bidraaet til Lothars ZEgtessabs Ophtevelse og ny Givtermaal, fra deres Værdighed, og lyste dem i Kirkens Band.
Sagen blev meget vidtloftig, og foraarsagede stor Tvist mellem Kong Ludvig den
Frommes Dorn og Efterkommere; og Paven overdrev tilsidst sine Fordringer saa
vidt, at han endog gjorde Kongerne Ludvig den Tydffe og Carl den Skaldede misfornoiede, hvilke dog ellers i denne Sag havde ladet sig bruge med og for ham. Om
denne hele Sag handles udforlig i Meusels Historie af Frankerig/ forste Deel, eller
Allgemeine Welthistorie, 36. Deel, eller Geschichte der neuern Zeiten, i§. Deel,
S. 155, hvor tillige anfores de gamle Skribenter, hvoraf Efterretningerne ere tagne.
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26.

Paa det Haab, de danffe Gesandter ved det romerske Hof havde om
Lette Brevs Virkning, synes en Skrivelse fra Abbed Wilhelm af Effildsee U96.
eller Ebelholt til Abbed Wilhelm i Esrom at have Hensyn; hun melder deri
denne, at deres TErinde vel ikke var gandffe udfort, men at deres Bestrabelfer
dog havde erholdet en lykkeligere og virksommere Fremgang; derhos melder
Han om der Pavelige Brev, og forsikkrer at han vilde have sendt Abbeden af
Esrom det, hvis han ikke holdt sig forvisset om, at en hans Klosterbrodre til
sendt Afffrivt deraf let kunde komme ham tilhcende (*
).
)
(*

Epift. Vilh. Abbot. Lib. II. Ep. xxxvii, I. c. p. 46.
Det Pavelige Drev, hvor
om her tales, fom uden Tvivl var det, der efter Brevskriverens Udledelse gav Ge- .
sandternes ALrirde mere Eftertryk og Fremgang, kan vel ikke vare ander end det am
forte alvorlige Pavens Drev. Dette bevæger mig til, isleden for det af Bartholin
antagnc Aar 1195, at give dette Drev Aarstallet 1196.

§.

27.

Det synes, at de danffe Gesandter selv er blevet paalagt af Paven, at
overbringe det Brev til Erkebispen i RHeimS, maaffee ogsaa det til Erkebispen
i Serrs, hvori det befales disse Prcrlater at bevcegc Kongen til Forsoning med
sin Gemalinde, og at forbyde ham alt andet 2Egteffab; i det mindste havde
de Pavens Befalinger, denne Kongelige Skilsmiffetrette betreffende, i Hcende,
hvilke de ffulde tilstille Cardinal Melior, der den Tid var i Frankrig (1); ogsaa
havde de et Brev fra Paven til Kongen at overbringe (2).
Men da de paa
Reisen fra Rom vare komme til Dijon. bleve de der af Hertugens i Burgundien Tienere anholdte og bracue i sirceng Fangsels Forvaring (z).
Under
disse Omstændigheder tilffrev Abbed Wilhelm Kongen i Frankrig, bedende
ham ydmygelig, han maatte dog tilbagekalde de i Henseende til TCgteffabetS
Ophcrvclse med Dronningen friede Foranstaltninger.
Han bevidner at Ge
sandtskabet medbragte en Formaningsffriv.lft fra Paven tik Kongen, der in«
tet indeholdt til hans Foragt, men sigtede til hans sande Bedste.
Kongen
maatte dog betcrnke, om det geraadede ham til TEre, at holde en fattig Mand,
en Herrens Prcrst, fangen.
Men holdt Kongen for, at dette bidrog til hans
Beremmelse, ssmmede der sig ikke for Abbeden, ar satte sig derimod.
En
Tiener
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Tiener er pligtig til at adlyde sin Herres Vitlie, stisnt han ikke vidste sig styl,
dig i nogen Brsde, der havde knndet paadrage ham Fængsel, der maakte da
have varet den, at han stgte at bevare Kongen fra at forsynde sig.
Men var
det end saa, hvorfor stulde den Uskyldige fordommes med den Skyldige?
Og den danste Konges Cantsler og Pavens Gesandt holdtes, ligesom han,
fangen, en oprigtig og nstyldig Mand, hvis Levnet var et Spcil for enhver,
der intet Ondt havde giort, blot fordi han, ligesom Abbeden, var Overbringer
af en Pavelig Skrivelse, undsaae de Urerstafne sig ikke at lægge Haand paa
Herrens Salvede.
Kongen maatle allsaa, om han vilde, beholde ham,. Ab
beden, i Fængsel, men befale at CantSleren maatte loslades (g).
Ikke saa meget ved denne Skrivelse, som ved Forbon af Cistercienser
Abbeden i Clairvaux, erholdt Gesandterne efter syv Dages Fængsel, forme
delst et Forlig, deres Frihed, men ikke forend de eedelig havde lovet, saafremt
deres Losladclse maatte mishage Kongen, igien at lade sig henfore til Dijon
eller et andet Sted.
CantSleren, som melder Cardinal Melior saavel dette
som den hele Omgang, stier til, at da det ikke er ham tilladt at komme til
Cardinalen, saa sender han ham det Pavelige Brev; beder ham imidlertid
hos Kongen at udvirke Gesandterne Tilladelse at komme til Cardinalen og tale
med ham, overladende i ovrigt til ham, hvad der i Henseende til den tilstiede
Fornærmelse maatte være at foretage.
(1) Epift. Vilh. Abbat. Libr. IL Ep. ixv. 1. c. p. 6c-.
(2) Idem. Epift. xxv. ibid. p. 45'. Formodentlig var det det Brev som staaer 1. c.
S. R. D. p. g;. Er der saa, da er det meget lemfældigt; cg virkelig gik Paven frem
mod Kongen med megen Skaansel.
(3) Idem. 1. c. p. 69.
(4) Idem. 1. c. p. 45.
(5) Idem, I. c. p. \69 fet[.

'
§.

'

28.

Af hvad der modte de danste Gesandter, der havde Pavens Fraraadelseöbrev tjl Kongen, og Befalinger til den franste Geisilighed at overbringe,
lod det sig allerede siutte, at Philip August aldeles ikke var sindet at efter
leve de pavelige Formaninger og Foranstaltninger.
Han havde strax efter sin
Skils
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Skilsmisse fra Dronning Ingeborg, vceret betcenkk paa et andet Givtcrmaal.
Forst havde han i Sinde, nt giSrc sig Keiser Henrik VI. , der holdt Kong
Richard I. af England fangen, tik Ven , ved en Formaling med c ti af Kei
serens Ncerpaarsrende, for derved at qisre sin Fiendes, Den briuiste Konges,
Befrielse vanfaeligcre. Hans Valg faldt paa den Pfalzrske Prindfesse Agnes,
fem var en Datter af Pfalzgr.ev Conrad, Keiser Henriks VI. Farbroder,
og allerede i sin Barndom var forlovet med den berømte Hertug Henrik
Move's Son den saxiffe Prinds Henrik.
Og virkelig var Keiseren dermed
faa vel tilfreds, at han kaldte Pfalzgrcven kil sir,Hof, vg randede til denne For
ening; han (Puf og have billiget dette Forstag; men neppe havde Moderen
udladt sig til Datteren herom, at denne jo sirax yktrede sin Modlyst dertil.
Efter en brittifa Forfatters (r) Vidnesbyrd erkicercde Prindsessen, of hun havde
hort, paa hvilken uanstændig Mand .kongen af Frankrig havde forandr sin
cedle Gemalinde, den danst-e Konges Søster.
Exemplet, sagde hun, var afskrcrkkénde. Paa Moderens Tilspørgende, hvem hun da ønfacbe sig til Gemal,
erklcerede hun sig for den allerede i hendes Barndom med hende forlovede faxiske '
Prinds; Pfalzgxevinden lovede Datteren at føie hendes Altraae.
Den fajrifFe
Prinds, Kong Richards s. Søstersøn, blev indbude«, kom, modtog Datteren
af Moderens Haand, og fuldbyrdede hastig TEgteskabet.
Da Keiseren er«
foer delte, blev han opbragt, og giocbe Psalzgr.vcn bittre B breidelser; denne
undsikyldede sig med, at Formalingen uden hans Forevidende var stuftet og
fuldbyrdet. Nu vilde Keiseren have dette TEgtesikah ophcevel, men Pfalzgrcven
bad ham ak overveje, at dette ikke uden hans Datters yderlige Befa«mmelfe
kunde lade sig giøre.
TEgteffobet blev sinnende, og Kong Philip Augusi
saae sig fanffet i sin Forhaabning (2).
(1) Guil. Neubrig. I. c. Lib. IV. Cap. Xlii. p. 470.
(2) Guil. Neubrig. 1. c.
xx. p. 41g.

Brom ton. 1. c. col. 1251.

Roger Hoveden. 1. c. p. 731.

Arnold Lubec. Lib. IV. Cap.

§. 29.
Skal man fatte Liid til den allerede ofte anførte brittiske Skribents Vidncsbyrd (i), faa har derefter Kong Philip August gandske farligt sig med
Kong Richard I. af England, og vilcet agre hans Soster, Kongens af Sieis

'Ä'q Samling V. B.
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lien Wilhelms H. Enke.
Philip havde bcffyldt Kongen fok, at han paa
fit Korstog ffulde have myrder Conrad, Greven af Montserrat; men da AssassmerneS Fyrste, der er bekiendt under Navnet af den Gamle paa Bierget,
havde i en Skrivelse til Philip August bortryddel denne Mistanke, ffal han
H95-have kiendt ham uffyldig i denne Misgierning, og bestukket forommeldte Forbindelse (2); men den kom ikke til Virkelighed.
Enkedronningen af Sicilien
vilde ikke give en Fyrste sin Haand, der saa letsindig havde forffudt sin ferste
Dronning, den elffvcerdiae Prindscffe af Danmark.
Efter samme Skribent
havde en anden hoibyrdig Dames Forceldre lovet Kongen deres Datter, om
hvem allerede en anden af Tydfflands Store og Mcegtige havde anholdt (3).
Forcrldrene, der foretrak den Kongelige Formceling, lode deres Datter med stor
Pomp fore til Frankrig; men da hun kom igiennem sin forste Beilers Lande,
kastede hun sig frivillig i hans Arme,
saaledes forsvandt ogsaa dette Kom
gens Haab (4),
(1) Guil. Neubrig. Lib. $. Cap. XIV. p. 438 leg.
(2) Forfatteren fortæller Ti dragelsen under A'arsrallet 1195; og er det rigtigt, maa
det være stcet den Gang Freden mellem Philip og Richard kom i Stand, hvilken dog
ikkun var af liden Varighed. Rigord. 1. c. p. 39 feq. I ovrigt har Bromton 1. c.
col. .1252 et ligesaadanr Brev, som stal vare strever af den Gamle paa Vierger for
at rctftrrdiggiore Kong Richard, mm til Hertug Leopold af Sstcrrige, der paa Nej,
sen giennrm hans Land havde taget denne Konge fang.n eg ud everck ham fil Keiseren.
Drevet har det urimelige Pannu: Dimidio Septembris anno ab Alexandro Papa
quinto. Ellers fortæller han Markgrevens af Montferrak Mord omstændeligere end
stedt er i det, der findes hos Wilhelm as Nevbury. Overalt kan man lade den hele
Beretning cm Brever fra den Gamle paa Borget staae ved sir Vand; thi saasnart
Kong Phgip var sindet at forson sia med sin Modstander, oa siden narmere at for-binde sig med chain ved ar cegte hans Softer, behoves vel ikke Richards Retscrrdiggisrelse formedelst den Gams paa Bierger.

(3) At det har varet en tatst Fyrste eller en anden tydst Herre af den hoie Adel siges
vel ikke udtrykkelig; men Omstcendighedcrne giore det rimeligt.
(4) Guil. Neubrig. 1. c. p. 40.
§• ZO.

Hvad B'ffaffenhed det eud kan have havt med disse den franffe Kon
*
geS foregivende Givrermaals Forseg; saa lod han sig dog ligesaa lidet ved det
feilsUgne Haas, som ved Pavens Formaninger, ja endog alvorlige L k. ivk afffrcrkke
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stkr«kke fra Besintninger af samme Art.
Datter af

Berthold
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Han formeelcde sig med Agnes, en 1196.

IVv Hertug af Meran og Dalmatien og Markgreve af

Istrien- (*).
)
(*

Rigord. 1. c. p. 40, og Guil. Armor. I. c. p. 78, navne Prindfejst Marie, Datter
af en Hertug af Mahren og Böhmen, og Markgreve af Istrien; men Gefta Innoc.
III. 1. c. p. 56 melde, at hun var en Datter af Hrrtugew i Meran. Dette Meran
var en Landstrakning ved Adyr eller Etsch i der nuvarendc Tyrol; see Manus, efter
Spondans Anledning, meddecltc Anmærkning til det 20. Bind af hans Udgave af
Daronii Annaler, eller ril det forste Bind af deres Fortsattclfe, Oborid) Raynald,
Pag. 14. 920. >. Man seer let, at Merania og Morania ere blevne forvexlede. Men
at Prindsesftns Fader ci heller har varet en Hertug af Böhmen, beviser Blondei de
formula Chrifto regnante, p. 332, i det han viftr, at Böhmen, allerede et Konge
rige siden 1086, den Tid adlydede Pr.miflav, VladiflavS Son.
Roaer Hoveden ad anu-. 1(95 ft,iver: Philippus Rex Franciæ duxit fibi in
uxorem filiam Ducis de .Geneft in Alemannia. 1. c. p. 759. At dette Genest, eller
efter cn anden i Randen bemarkct Laseart Guest, rr'er fordreiet Navn, 'er k arr af
sig sclv, da intet Sted af dette 92 av tt findes i Tyd st la nd,, hvorpaa det kunde passe sig.
Blonde! 1. c. p. 331 feq. har alt an market, at man aldeles ikke maatte suge der i det
egentlige Alemannien eller Svaben; thi, siger han, MathauS paris ad ann. 1192,
naar han taler om hvorledes Richard I- blev tagen til Fange, kalder Steder, hvor
han blev fanget, Gynatiam, og larer os, at det ligger i østerrige ved Donau, og
at Hertugen af Osterrige paa ben Tid der opholdt sig. Da nu Mathans Paris for
Svrigt i den hele Fortalling folger Roger af Hovden Skvidt for Skridt, og denne
sidste kalder Steder, hvor Richard blev raget, Weennam ell r Wennam, d. e. uden
Tvivl Wien, 1- c. p. 717: faa synes det af Geneft g torfe Gynatia at betegne Wien,
vg Dux de Geneft en Herrug af Wien eller østerrige; og ar Roger af Hovden (efter
Blondels Dom) har giorr sig skyldig i 'igesaadau Forvexiing af Hertug Leopold VI. af
Astcrrig isteden for Herrug Berthold IV. aft Meran, som man ellers trasser hos ham
ved anden Lejlighed. I ovrigt hed ikke Prindseffeu Maria, som Rigord og Wilhelm
af Bretagne kalde hende, tuen Agnes.
Chronic. Andrenfe <hos d' Achery L c. Pag. 826) fortaller, Anno Domini
Mcxcvi Philippus Rex Francorum filiam cujusdam comitis Alemannici Ingelburgi
Reginæ fuperinduxit; han angiver altsaa rigtig Aaret og Givrermaaler, men ikke
Personen, Kongen agtede.

§. 3k.

Da den ulykkelige Drssuning Ingeborg fik denne Kongens Opforstl at
vide, ffrev hun, eller formodentlig Abbed Wilhelm i hendes Navn, er ynke
ligt Brev til Paven (1),
Tre Aar, -ffnver hun, er det siden Kongen tog
mig, der var maudvoxen, til regle, og ester Naturens Orden leede sig fom
I 2
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Mand imod mig. Nu har han, efter Dievelens Indbydelse, eller forledet af
ondskabsfulde Fyrster, givket sist med en Hertugs (2) Datter, cg beholder hende
som sin Gemalinde, men mist haver han befalet at lade indsperre i et vist
Slot; — — nu cmfs er han intet noer Slcegtl^aF, ei heller nogen anden
Forbrydelse, der-kunde berettige ham at (Hille sig fra mist. — Hans Vrllre ec
ham Bstutning, hans H -lstarrigh d Lov, hans Nastrie Forneiclse. — —Jeg ceder mit B' od med Kummer, og blander min Drik med Taarer. Kongen
foragter Eders Helligheds Befalinger. — Jeg er stcrdt i utallige Trcrngsier;
om jeg ikke erholder pavelig Bistand, bukker jeg under for Toden.
(1) S. R. D. Tom. VI. p. $5. Inter diplom, ad Hiftor. Ingeborgis Reginæ VItum.
Min formodning, at Abbed Wilhelm har opsat Brevet, grunder sig derpaa, ak
iblandt hans Epistler, fem alt er anmarket, adskillige flere af ham for hende oz
andre i denne Anledning' skrevne Breve c
* i Behold.

(2) Det heder: Filiam Ducis S.

Dekke S. maa vel verve misfoistaaet Abbreviatur.

§•- Z2.
Og fa a den ulykkelige Itlgeborgö Kongelige Broder vendte sig paa
og forestille ham i en af Abbed Wilhelm opsat Skrivelse, at
Paven vel havde truet Kongen af Frankrig med Band, men denne havde, som
en halstarrig Rebel, foragtet Pavens Befaling.
Nu var intet andet tilbage,
end at Paven ruaatte belægge Frankrig med Interdict. Kongen haaber, at hans
Bon ikke bliver frugkeslos; saa meget mere som han st dse villig haver baaret den rome»s?e Kirkes Lydighedsaag, og at han aldrig vil forlade den remerste Kirke, det vcere da, at den forste forlod ham (*).

til) til Paven,

)
(*

-

Epift. Villa. Abbat. Lib. I. Ep. xxx. 1. c. p. 27.

§- 33
*.

1196.

Et andet oasaa af Abbed Wilhelm opsat Brev lod Kongen af Dan
mark afgaae til Cardinalerne.
Deri klager hqn, at Kongen af Frankrig,
trods de til ham crgangne Befalinger, isteden for tgien at tage sin Gemalinde
Ingeborg til (tg, have? indladt ft g i ^Egtcskab med en anden, ikke Gemal
inde, '

mellem Kong Philip n. og hans Gemalinde Ingeborg. / 6inde, men Boler ffe, hvorfor han nu beder, at det hele franffe Rige utaft
lyses i Kirkens Band (*
)
)
(*

Epift. Vilh. Abb. Lib. I. Ep. xxxm. I. c. p. 28 feq.

§■ 34- •

Ved fnnme Tid skrev Abbed Wilhelm til Kongen af Danmark, deels, 1196;
som det lader, for at forebygge en be frygtet Utilfredshed hvs Kongen med
hanS Opforsel, hvilken han retscerdiggier, deelS for ot unbffylde den store UD
*
givr, hvilken hairs Gesandlffab og TErinde i Frankrig giorde uundgaaelig (*)♦
*)
(,

Epift. Vilh. Abb. Lib. II. Ep. xi. 1. c. p. 6§-

§• 35I det felgende Aar lod Abbed Wilhelm tvende Skrivelser afgaae til 1197,
Cardinal Cimio, også a, fom det synes, denne Sag anaaaendeffi).
For
evrigt blev Dr ru Di i Pave CoelestinS III. levende Live Intet Afgiorende foreta
get.
Hvor gierne Paven vilde ffaane Kongen of Frankrig, sees aset allerede
i Aarct 1196 ham tilskrevet og forhen (2) ansere Brev; thi Deri bevidner

han udtrykkelig, s efterat have kiendt-Skilömisscdommen uefterretrclig, og indstamdig formanet Kongen titen at forene sig med sin Gemalinde Ingeborg),
ot han havde faa stort personligt Venskab for Kongen, at han ikke ffulde vcere
gaaet faa vidt, dersom Pavens OEre og Kongens eget Bedste havde tilladt at
forfare anderledes (3).
Desuden kunde ingen kiekke -EL idt mere ventes af
Pavens hore Alder^
Udaf den Forlegenhed, hvori han maatte vcere, da han rro8
ligesåa lidet vilde giere Den franffe som den danffe Konge misfornoiek, hialp d. 8.
Doven ham snart (4); deu traf ham i Rom, ester en Sygdom, i hans Regierings syvende Aar (5).
sylten
(1) Ep i ft. Vilh. Abb. Lib. II. Ep. li. et Lill. I. c. p. 63 feq.

(2) See foran §. 27. Not. (2).
(3) Dipi. ad Hiftor. Ingeborg. S. R. D. Tom. VI. p. 85.
(4) Gefta Innoc. 1. c. p. 56.
(z) Roger Hoveden, 1. c. p. 777. ad ami. 1198/ skriver: Eodem anno Coeleftmus
Papa fenio et gravi morbo Jaborans obiit Romæ menfe Januarii, 6 Idus ejusdem
Z 3
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menfis feria fexta, feptimo anno Papattis fui.
Denn? hel? Tidsbestemmelse er rig
tig, pac, den liden Omstændighed nær at 6. Idus Januarii da SondagSboastavet
var D, og Daaften inbfalbt den 29. Marts) ikke var feria fexta, d. e. en Fredag,
men feria quinta, d. e. c 11 Torsdaa.
Fo rr-st en erfares Coelestius III. Dodsaar og
så a af Vita Coeleftini III. et Vita Innoc. 111. apud Murator. S. R. i tal. Tom. II I.
pag. 480, hvor i det ene Tilfælde Aaret 1197, efter A-irers De regning fra den 25.
Marts, i det andet, efter den fra Julen, 1198 angives for Pavens Dodsaar.

§. 36.

1193
Dagen efter Coelestius Dod, valgte Cardinalerne til hans Eftermand
b- 8. Cardinale» Lotarius, der nu antog det Navn Innocentius III.
Han
‘jan‘ var kun 37 Aar gammel. Denne Omstændighed, der i hans Valg aiorde no
gen VansirTlighed, da en saa ung Mand bcrovede alle bedagede Cardinaler
Udsigten til nogensinde at vorde Paver, gav tillige Forhaabning om en driftig
Pave, og Folgen af disse Efterretninger vil give BeviiS paa hans Virksomhed.
)
(*

'Roger Hoved. 1. c. p. 777, it. Vira Innoc. III. ap. Murator. 1. c. p. 480} ir. Gefta ejusdem, men ikke efter MuratoriS Udgave, men efter den nyeste, den jeg stedse
har an fort, Pag. 6 feq., hvor ogsaa Pag. 7. Not. 1. cn liden Vanftelighed over
Coelestius III. Dodsdag, og Innocents IH. Valgdag til Pave, fom Mnratori i fine
Annal»' havde bemærket, er anført, men tillige nok sagt, hvorved den kan hæves.

§. 37
*
Fra denne TidSpunct af begynder denne Historie at faae mere Interesse,
i det Kampen mellem den Pavelige Myndighed og Kongens Magt, tilligemed
mangehaande tildeels tvetydige Vendinger, hvilke denne Trette fik, fremstille et
mærkeligt Skuespil; ogsaa findes fra denne Tid af mange hidherende-Hoved-

documenter i det forommeldte af Breguiguy og de la Porte du Theil udgiv
ne, Frankrig især betreeffende, diplomariste Verk, og det i begge Tomer af det
andet Bind, der indeholde Innocents deu Tredies deels fuldstændigere end
forhen, deels nu forsi trykte Breve.
Denne rige Skat af Efterretninger,
tilligemed de ovrige ffionne KUder til denne Historie, skal jeg benytte mig af
ved denne Undersoqelse, hvilken jeg, saasnart mine evrige Forretninger vil til

lade det, agter at levere.

Notere
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Oplysning og Forbedring
vedkommende

Brcrndevnnsproveren og sammes Anvendelse.
Af

Frantz Henrich Muller.

tredie Dec! af den ny Samling af det Kottgelige Danfke VideuskakgSelffabs Skrivkcr findes den Afhandling, jeg i sin Tid har havk den TEce
ak forclcefe hoibcmeldte Selskab, om Maadcn og Midlerne hvorved ak undersoge og vurdere alle i Handelen forekommende Sorter Brcendevine og fammes
Beskaffenhed med videre.
Hvad nu angaaer den egentlige Underfegelse og den dermed brugte For
holds Rigtighed, da er jeg overbevirst pm, at den i alle angivne Tilfalde fiaaec
sin P'.sve.
Men i Anledning af ar jeg ved dokke Arbeide, hvis ^lan jeg
formedelst adffillrge derved medende Hindringer var nodt til uden lang Opferttclfe at fuldfsre, ikke fik Tid nok ar agte paa alle de deraf siydende (tørre For
dele for det Almindelige, ligesom og al et Arbeide, dcr faa aldeles grunder sig
paa Eifaringer, bchsver Naturen til Hiclp, hvilkel ikke paa alle AaretS Tider,
cnd ikke hvert Aar, lader sig giere; saa har jeg maattct udscette de ved mit
ferste Arbeide vigtigere Iagtagelsec til en siden mere beleilig TidSpunct, som
nu forst har aabnet sig for mig.
For
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For da at bringe om meldte min Brændevnnsprøver ril en endnu større
Fuldkommenhed end hidindtil ved de første Forsøg flpce kunde, har jeg troet, at
, samme burde ledsages eller forsynes med nogle flere Tillag, som eft.rstaaende
udvise, og som jea har an fe et førnøbent at tilføje:
1) At en Bcændeviinsprøver i almindelig Forstand betragtet maa vcere an
vendelig ei alene paa de i Handelen førekommende Brændevins-Sorter,
nemlig de Slags som holde fra 6 til 42 Graders Stmke, men og paq
dem, som erc af den bekiendke ringeste fil den høistnruelige Grad, hvilke
b^gge sidste Grader, føm unødvendige i den almindelige Handel, ikke ha
ver været angivne paa min forrige Brændeviinsprever.
2) At Afvigelserne, som dette Fluidum har i Kulde og Heede, bor i Hen
seende til d^reS Bestemmelse kunde giorrs baade i de koldeste og hedeste
Himmelegne, føavidt en almindelig Handel især kan foranledige; thi for
hen har je.q, i Betragtning af disse sidste Pderligh« der, ikkun berørt Bcækldevinens Afvigelse i Middeltemperaturen.
3) At Brugen af delte Instrument, som jeg siden esicrhaanden har føn,
den beqvem, kan bltve mageligere og »lindre bekosteligt end min første
Angivelse lærer, paa det enhver, føln omgaaeS med disse Vare, tnaatte
være i Stand til uden alt for stor Ulejlighed og Bekostning at see sig
behandlet efter Ret og Billighed.
,•
Disse Udvidelser og Forøgelser-as min BrændeviinSvrøver bor kunde
vindes, tiaar den af mig giorte Plan til sanlmeS Undersøgelse og Vurdering
skal medføre fuldkommen Nytte, og maa i mine Tanker cn saadan Forbedring
blive baade førdeelagttg og behagelig før Vedkommende, allerhelst jeg tillige
tør sorsikkre, at de af mig i faa Fald forestågne Forbedringer vil bidrage baade
til Instrumentets større Beqvemhcd og Brugbarhed, men og til en Besparelse
as 35 til 40 Rdlr.; hvorved er at mærke, at jeg ei har behovet at qiøre nogen
synderlig Forandring 1 ben af mig engang anviste Plan eller Orden til Brændevinens lli d rføqelfe i Henseende til Instrumentets enten gradevise Indde
ling eller regelmessige Gradering, heller ikke i dets Anvendelse; men at den
af mig derved foretagne og udtænkte Forbedring sigter alene til, hvorledes man
bedre og lettere kan prøve og bestemme Brændevinens Gehalk og Styrke i de
merst enkelte Tilfælde.
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Imidlertid har dog denne Forbedring foraarsaget en anden Dannelse af
BrcendcviinSproveren, og en ny Scala saavel for sammes Anvendelse, som for
Bestemmelsen af stere Slags Bramdevine og deres forskiellige Afvigelser.
Men for normere at forklare mig i Henseende til hvad der har givet
mig Anledning til ommeldke Forbedring, maatte behagelig lceggeS Mcerke til
felgende: For saavidt en Kiober eller Scelger har havt at giere med Brcendevine fra 4 til 36 Grader, har min forhen bekiendtgiorte Prover vcerer ticnlig,
saalcrnge Undersegelsen af BrcendevinenS Styrke sikedte tillige i c ti MiddelTemperakur af Luft og Veirligt; men i Tilfcelde at man vNde undersege og be
stemme saadanne Brcendevine, som holdte over 36 til 72 Grader, eller saa kal
det Spiritus rectificatifTimus, saa var det af mig forhen forcstagne Instru
ment eller Brcrndevimsprover mangelhaft, deelö for saavidt derpaa fattedes 36
Graders storre Angivelser, naar Underssgelsen eller Proven iVedte midt Vin
ters Tid, og decks for saavidt derpaa fattedes de Grader, som endnu bor lceggeS
til, i Henseende td Gradernes Afvigelser, naar Proven skedte midt Sommers
eller den hedeste Tid, altsaa maa foreges med 28 Grader, som tilsammen ere
64 Grader, eller qaaer ri! den 100 Grad inclusive; saa folger af sig selv,
at en fuldkommen Prover bor, i Henseende ril sin Angivelse, vcere dobbelt ud
forligere end min hidindtil anviste Prover; og naar saadan Fuldkommenhed er
opnaaet, som jeg haaber, vil min Brcrndeviinsprsver kunde anvendes uden
Jndskrarnkning.
Vel kunde den af mig angivne Model eller Indretning gisres anvende
lig, naar man vilde forege Antallet af Proverne eller beriene sig af flere enkelte
og scrrffildte Provere, som jeg fyrhen har viist at maatte slkee med mit gamle
Instrument i Tilfalde at man vilde gaae videre end at undersoge de hoS oS
brugelige BrcendeviinS; Sorter, hvorefter Scalen og er indrettet saa udforlig,
eller om man vilde have saa mange Grader pan et Instrument alene, som da
nodvendig maatte blive meget storre, hvilket jeg og har qicrt; men baade vilde
saadanne Instrumenter blive mindre handelige og mere kostbare, end de efter
Min senere Erfaring behover at vcere, da Omkostningerne derpaa kunde maafkee belobe sig-til 55 a 60 Rdlr., hvorimod det Instrument, hvoraf her folger
Tegning, kan giores for 14 Rdlr.; og naar tillige overvejes Ulejligheden,
som findes i langt hoiere Grad ved Brugen as mit forste fremfor af delte mit
Samling V. B,
K
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sidste, som cr af samme Forhold, vil det let indseeS ak en saadan.Forbedring
korde blive meget velkommen, ligesom den i sig selv cr let at anvende, og kan da
dekke mit Arbejde saaledes blive ril Nytte baade for Chemisten (der har at giere
Med baade de stærkeste or svageste Broendevine) som for Købmanden; thi saavel den ferste, der er vclbekiendt med de mange scedvanlig medende Vanjkeligr
heder ved Undersogelsen af de stærkeste Spiritusser, som den sidste, hgaber jeg
skal stude sig vel ved at bruge dette Instrument baade til Forkortelse og Vin
ding i sit Arbejde.
At man ved denne min forbedrede BrændeviinSprover kan bestemme tre
og stero Gange saa manae Grader som forhen, er af dobbelt Nytte, deds fordi
man saavel ved de stærkere som svagere Breendevine maa kunde bestemme den
Afvigelse, disse ere underkastede ved Afvexling af Kulde og Heede.
Angaaende Indretningen med at vise Brændevinens Grader, deres
Anbringelse og Maade, med mere, da skeer saadank derpaa, ligesom ved den
j min forrige Afhandling er anmeldt; det samme gielder og om fammes Brug
og Anvendelse, i hvilken Henseende jeg vedbliver hvad der er anfort, naar man
1 evrigt ikkun vil lægge Mærke kil den liden Forandring, jeg har funden mig
nedsaget at giere formedelst en hos os vedtagen Orden i BrcrndeviinSarterneS
B-stemmelfe, som jeg siden nærmere skal forklare og see at bringe i Rigtighed.
Ved at sammenligne denne med den forrige, vil Forfkidletr ikke alene
snart falde i Ørnene, men og være faa meget mere niætfdig, som paa denne
Prover kun, naar den er firesidet, angives mere end tre Gange saa mange
Grader fem paa den for st e.
Dette Instrument kan have to og stre Sider, ligesom man cr nodsaget
til at bruge samme til stærkere eller svagere Brændevine.
Paa den tosidede Provcr kan anbringes 13 a 14 Grader, undertiden
2 a Z Grader stere, eftersom Kuglen er mindre og Instrumentet lettere.
El saadan Instrument kan forfærdiges af Solo for 8 Rdlr., og af Messrng

for 5 Rdlr.
Paa den firesidede kan anbringes 100 Grader, nemlig under samme
Iagttagelser som meldt, naar Kuglen ti er for stor, og Instrumentet for tungt;
Dog kommer det i saa-Fald fornemmelig an derpaa, at Instrumentet ei cr for
run ir; thi naar Kuglen cr meget stor, hor man tillige giere Reret i Proportio«
deraf længere.
Den
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Den beqvemmeste og tillige den bedste Storrelfe vi man behageligst er
fare af hosfolgende Tegning, der passer saavel for en to- fom fire sidet Prevcr.
Naar Instrumentet skal vcere varigt, og de derpaa anbragte Betegnelser vcere
tydelige, famt ler at holde reenligt, bor det vare af godt Solv.
Sammenscettelsen bestaaer af et Ror (Lit. A.) og en Kugle (Lit. B.)
stum 5 nummererede Lodder; vet forste og tungeste kan kaldes Vandloddet, og
kan betegnes med 5 eller med Provstens Nummer, det nceste med 1, faa 2,
faa 3, oq der mindste med 4, nemlig for det fiirsidede Ror.
Roret (Lit. A.) bor vcere af et Stykke fra den overste til den nedcrste
Ende; den yderste Ende er forfynet med en Skrue, fom tiener til Anbrin
gelsen af bemeldte Lodder; den overste Ende er derimod forsynet med en Tap,
som holdes aaben indtil Provcrcn er tilsulde graderet, for i Tilfalde at Lod
derne i Dannelsen ffulde blive soe lette til Gradering, at erstatte det ved at
bmige liden Tyngsel i Roret, i hvilket Tilscelde man kan benene sig af fine
Hagel; dog kan dette Hielpemiddei ei anvendes uden ved Indretningen af den
forste Side, eller, i Fald Proveren ved Gradernes Stikning ffulde blive for
let, ved cndcligst Fcerdiggiorelse, da Proveren ffal have sin rette Tyngde.
ProveroretS tilborlige Stade i Kuglen sees af Tegningen.
Dette Ror,
som gaaer tvers igiennem Kuglen, er formed.1st Lodning paa hver Stde af
Kuglen be fastet, fa a at samme sidder fast og aldeles ingen Luft kan komme ind
i Kuglen.
De fire Sider paa Roret ttene for derpaa ved Tal at anbringe
de foiffiellige Grader af Breendevinen eller sammes Afvigninger i koldt og
hedt Veirligt.
Kuglen (B.) bestaaer af tvende mod hinanden passende Stykker, hvoraf
dog det ene, for at forekomme Folgerns af Sliid, maa rcekke lidet over det
andet, og efter Samlingen maa vcere vel loddet.
Paa Overfl-den mod Rorets Side anbringes Tallene t, 2, 3, 4, dtt for
st? for at betegne Graderne af det ringeste Brcendcviin, og de efterfolgende de
stcerkere Slags.
Disse Tal staaer i Forbindelse med forommeldte Lodder, det forste beregnet
med i, fom det tungeste, for de filtere, og de ovtigc for de andre Sider, hvor
ved jeg maa anmcerke, at Antegnelserne paa Brændevinens G-halt ffe er efter
den Side paa Roret, der har samme Nummer som Loddet, der bruges ved
K 2
Proven.
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Proven.
Dette Rer tu eb Kugle maa gioreS af fa a tyndt Blik font mucligt,
dog saaledes nt Tallene derpåa kan anbringes uden tillige at beskadige Reret.
Sadvanlig pleier et vcldannct Instrument ikke veie over et Lod.
Iscer
rnaa i Henseende til Roret bemcerkes, al samme ikke er tykkere end Kuglen,
og at den Deel af Reret, som flaner over Kuglen, har en
Tykkelse; det
forste Tilscrlde vil gierne foranledige, at Pcoveren vil formedelst Brugen lcrgge
sig paa Siderne, og det andet, at Graderne ikke folge forholdömcffig efter
hverandre; det forste Vandheld kan ogsaa mode, naar Roret scrtteS for langt
op over Kuglen.
e
Omtalte 5 Lodder kan forfcrrdiges af Messing, hvilke ere forsynede med
Skruehuller, passende til Skruer paa Roret etter Prsveren.
Det storste Lod
bruges for at forvisses om, at Proveren er i lilbselig Stand, i hvilken Hen
seende Loddel i Forbindelse med Proveren stut fynke i Vander til en vis Grad
paa Roret, for Exempel til den anden, og kan den ikke synke stort dybere, med
mindre Vandet er meget varmt, etter Provercn er Utnt, da famine i faa Fald
vil efterhaanden soge Bunden.
x
Af de 4 mindre Lodder bruges det storste, som er betegnet med No r.,
til at angive de ringeste Brcendevine, hvis Grader ere antegncde fra i til
flere paa den forste Side, sidon bruges de mindre Lodder efter deres Nummer
til hver Side, ligesom BccendeviinSprovcren synker dybere.
Til denne her bcssrevne ProverS Anvendelse bor man forsyne sig med
en Blikkasse, faa hoi og rummelig at Proveren magelig kan stige op og ned i
den, og naar den er nedladt, have fri Plads oventil af omtrent 4 Tommes Rum.
Denne Blikkasse bor og voere forsynet med et Laag, hvorudi kan haves
Rum til at glemme omtalte Lodder; den kan og tiene til baade at bevare
Proveren, og til deri at anstille Brcrndeviinsproven, og maa den i faa Fald fyl
des med det Slags Brcendeviin, fo in skal undersoges.
Med det foran faaledcg beskrevne Instrument, som meldt er, kan nu
ikke alene angives alle i Handelen forekommende Brcendevine, hvis Grader
og Afvigninger i de forskiellige Temperaturer gaae fra i til 42 Grader, men og
alle i chemiske Arbejder behovende Brcendevine, som under Navn af Spiritus
rectificatiis og rectificatiffimus i Henseende til deres Styrke og Afvigninger
i Luftens forffiellsge Temperaturer strcekke sig fra 40 til den 100 Grad.
Og
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altsaa i Henseende til dette Instruments Stsrrelse, beqvemme Brug og
ringe Bekostning meget derved vundet.
I Betragtning deraf haaber jeg ar dette Titlceg til min forrige Afhand
ling om min BrcendeviinSprevers Indretning, og Beffaffenhed vil faa meget
mindre synes ovcrflsdigt.
Som en Folge af denne min BrcendeviinSprovers Forbedring og udvidede
Nytte bliver da tillige at fremsatte en udforligere og med denne Forbedring
passende Tabel.
I min forrige Tabel har jeg indffrcenket mig alene til Brandeviin af 4
til 36 Grader og deres Afvigelsers Bestemmelse i maadelig Kulde og Varme,
efter det Reaumurffe Thermometer fra 1 til 15 Grader; hvorimod den
nu af foremmeldte Aarsagec behovende Tabel bor kunde vise Brændevinens
Forhold i cn hoiere Grad af Kulde, som i de nordlige Egne, der efter der
Reaumurffe Thermometer haves fra 14 til 17 Grader under Nul, og sammes
Afvigelser i hoiere Grad af Heede, der i de sydligere Dele kan vcere fra 20 til
25 Grader over Nul.
Derncest indbefattes ikkun i min forrige Tabel de i Handelen forckommende Brcendevine, gemeenlig ikkun for den mecste Tid af 36 Graders Gchalr,
imod at man af forommeldke Aarsager, mi ar en BramdeviinSprever ffal i alle

er

Fald vcere tienlig, bor dermed kunde angive langt stcre Grader, der med Afvigninger kan undertiden belobe sig til ioo Grader, og maa altsaa vises paa
Tabellen. For disse tvende AarsagcrS Skyld har jeg fundet at en med ProvercnS
Indretning passende ny Tabel er nodvendig, og at min forrige Tabel i begge
Tilfcrlde maatte udvides, decls ved tvende Colonner, og deels med et storre
Antal af Brcrndeviinsforter; faa at jeg i stede n for Z Colonner paa min for
rige Tabel, nu finder det nodvendigl at anføre 7 paa den nyere, nemlig en
mere for den koldeste, og en mere fer den hedeste Temperatur; og hvad angaaer
siere Slags Brcendevine, maa den indeholde deels sex Sorter flere, som jeg efter
senere Erfaring er blcvcn vidende om at kunde haves og feres paa Fade, decls
de tvende Sorter, som forekomme i chemiffe Vcerkstcder og formedelst deres
Tyngde ikke lgde sig fere paa Fade eller bevares anderledes end enten paa
Bomellier eller i lette Steen kar.
■
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Efter den i Handelen vedtagende eller forekommende Inddeling af Br«ndeviinssorler vil deres Antal overall kunde foreges med 36 Sorter, nemlig fra
36 til 72 Graders Gehalt, hvilken sidste er den hsieste fom ved Destilarionen
kan udbringes.
Men da jeg ikke finder en faa yderlig anbragt Inddeling paa
Tabellen af nogen Nytte, vil jeg alene udvide min seners Tabel forst med de
Sorter, fom virkelig forekomme i Handelen, og derncest med Antegnelse af de
tvende Hoved sorter, som bruges i et chemiff Vorrksted, nemlig den ene for den
Grad af Styrke, som en god Spritus rectificatus stal have, nemlig 50 Gra
der, og den anden for den Grad afStyrke, fom tilkommer en vel destilerel Spirit,
rectifies ti Hutl, der er 72 Grader, der altsaa udqior 8 Inddelinger stere.
Endnu har jeg funden fornoden al tilfoie den trcdie Forandring i min Ta
bel i Henseende til en sikker Bestemmelse af Luftens Temperatur, og for neis
at vide, hvad Grad af Kulde eller Heede hver Aarets Tid eller Temperatur
medforer, faa har jeg neden under hver Colonne, efter Angivelsen af Reau
murs Thermometer, anbragt den Kulde eller Heede, der bor gielde for hver

Colonne eller Afvigelse.
Med de her giorle Antegnelser kan man da med saa meget storre Vished
vide, hvad Grad af Temperatur der forstaaes ved Kulde og Hecde m. v., og for
faavidt findes da ingen egentlig Forandring, men alene en Forøgelse, Sted paa

min forrige Tabel.
Men en Slags Forandring er jeg dog, keels for Ordens Skyld, deels
formedelst Forøgelse, nod til at giere, bcstaacnde i Liniernes Cpttclliitg, da
der ved Tillægget af de stärkere Sorter Spiriius moder den Omstcendighcd, at
det Tal No. i. bor, ved for st at anføre 11 Sorter stärkere, kaldes No. 12.,

og faa fremdeles.
Denne Onisteendighed kunde maafkee let foraarfage en Feiltagelfe, naar
man efter min forrige Veilcdning til Brændevinens Bestemmelse vilde belie
ve sig af denne Tabel, saafiem naar jeg Pag. 218 anfører det Tilfalde af tvende
Qvanliteter stank Brcrndeviin at udbringe trende Qvantiteter svagt Brcendcviin,
og maa da for at gaae frem i Bestemmelsen, efter den af mig i min forriae Af
handling onviiste Ätcthode, og for at finde den deri anmeldte 28 Grads Brcrndeviin, vilde søge frem til detS Linie, som den yde i min gamle Tabel, meu i
nun nyere den 28de; ligeledes vil og msde en Forandring i Henseende til Co
lon-
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tonnerne, der dog, ved ot sammenligne begge Tabeller med hverandre, snart
vil indseeS.
Alen for dog ikke ot efterlade noget fom maasikee kunde giere det vanske
ligt for een eller anden ut hitte Rede i de Afvigelser fra min forste Plan, hvortil
ommeldte Forbedring har givet Anledning, og for ot giere Brugen og Anven
delsen af denne min forbedrede og udvidede BrændeviinSprover med didherende
Colonner sag let fom nun ligt for enhver, der vil benene sig deraf, ligefom og
for at vise, at jeg ved denne min Forbedring ei er afviget fra min forrige
Plan, vil jeg alene fremscrtte de selvsamme Erempler, jeg derved har brugt.
1) Naar man ved Hiclp af Brcendeviinspreveren og derved anbragte Tabel
vi! af tvende Oxhoveder 28 Graders Brændcviin udbringe trcnde Oxchovedcr 7 Graders Brændcviin, maa man fersi vide Proportionen af Vandet
og Spiritussen, fom indeholdes saavel i det stærkere som svagere Brændeviin.
Denne Proportions Bestemmelse viser den tredje Colonne hen
til, hvorefter Brændevinene alene kan og bor angives, og bor de folgen
de Colonner egentlig kun ansees som Bestemmelser as de Afvigelser, som
Brændevinene have i siorre eller mindre Grad af Kulde, i hvilket Tilfal
de Proven saa at sige tager sin Begyndelse, da ingen anden Vejledning,
enten i overmaade stærk Kulde eller Heede, var ellers muelig.
Men for
endun tydeligere at forklare mig, vil jeg tage et Exentpel af 28-grådigt
Brændcviin.
Lad os fætre, at dette Brændcviin kiobeS eller sælges mel
lem Julii og September Maaneder, da Luftens Heede bringer Thermometret, efter den Reaumurske Scala, fra 16 til 22 Grader over Nul,
hvilken Grad af Heede, og familieø Indflydelse paa Brcen-devinen, famt
de deraf flydende Afvigelser sindes antegnede i den 7de Colonne at være
4oj Grad, saa, siden Brændevinens Forhold og Grader ere grundede
i det Forhold samme haver i Luftens Temperatur, bor man sege i lige
Linie tilbage til den Zdie Colonne, hvor man da vil sinde, at det Slags
Brændeviin, som forhen holdt goZGrad, nu ikkua holder 28 Grader;
skeer Forsoget derftnod i stærk Kulde, hvis Indflydelse paa Brændevi
nen sindes antcgM i 4de Colonne, skal man sinde, at samme virkelig 28
Graders Bræ-rheviin synes at være 19Z Grad,' hvorved man da heller
ikke bor blivts siaaende.
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.Samme Forsigtighed gielder da ligeledes om alle Slags Brcendevine, faa at ingen Angivelse kan ligefrem eller i umådelig Kulde ffee efter
Preveren, med mindre man tillige henseer til den 3bie C Nonne, hvorefter,
som sagt, den egentlige Grad af Broendevinen ffak bestemmes.
2) Bestemmes Brcendevines Verdis fikkerst, eller giores deraf de paalideligste Sammenscettelser, ved ak forandre det stärkere kil det svagere, naar
man for Exempel af tvende Kvantiteter eller Oxehoveder af 28 Graders

Brcendeviin vil blande 3 ril 7 Grader. I saa Fald bor man vide hvormcgct Vand og Spiritus saavel det stärkere som svagere 7 Graders
Brcendeviin indeholder paa Oxehoved.
Man har altsaa at mcerke, nt Forholdet af det 28 Graders Brcendeviin,

som findes paa den 28 Linie, og sammes Proportion, der angives under den
forste Colonne, er 6 Dele Vand og 28 Dele Spiritus, fom efter anden Coloune
og samme Linie udgior en Qvantitel af 34 Dele, hvilke Dele vi vil kalde Pot
ter, og naar man da fanledes med Sikkerhed vced ar 34 Potter holde 28 Potter
Spiritus, saa tunn upaatvivlelig et Oxehoved eller 240 Potter holde 1971 Pot
ter Spiritus. Nanr man derncest paa 7de Linie i trebie Colonne finder 7'Gra
ders Brcendeviin efter forste Colonne nt holde 6 Dele Vand og 7 Dele Spiri
tus, fom efter anden Colonne udgior en O.vantitet af 13 Dele, fan vil man fin
de, at naar 13 Potter holde 7 Potter Spiritus, man 240 Potter holde i29T’T
Potter. Ligesom nu 129^ Potter med bchsrig Tilscetning af Vand udgior 240
Potter 7- grådig Brcendeviin, fan kan 197^ Potter Spiritus i det 28 - grådige
Brcendeviin udbringes til 367^ Potter af 7 Graders Styrke, og da et Oxe
hoved 28 Graders Brcendeviin indeholder foruden disse 197^ Potter Spiritus
ikkun 42- Potter Vand, fa a tuna man for at udbringe 7 Graders Brcendeviin
endnu tilscette 127,^9 Potter Vand, for at forvandle et Oxehoved 28 Gra
ders Brcendeviin til 7-grådig Brcendeviin.
Samme Handlingsmaade kan
bruges med Ankere og mtndre O.vantiteter.
For at beregne den Kiobendes Tab og den ScelgendeS Gevinst, naar det
svagere i Handel og Vandel scelges for det stcerkere, for Exempel 12-gradiqt for
iZ-grådigt, hvilket fan indtrcrffe ved BreendevtueuS Undersogelse om Som
meren, naar man ikke nok agter paa de fiere Grader, som Brcendcvinen da
har fremfor om Vinteren, som for er anmeldt, da bor man derved forholde
•
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sig faaledeS, at manier lcrgge Mcrrke til, naar Undersogelsen (Feet' Midtsom
mer, ar del Brcendeviin, som efter 12. Linie tredie Colonne er 12 grådig, vil
efter siette Colonne synes ot v«re 14- til
grådig, helst om der ligger paa et
varmt Sred, og det samme ffal proves, ikke fsrst askoles i koldt Vand.
Antages nu ot der kiobte Brcvndeviin er r§-gradig, skal ct Oxehoved
eller 240 Potter deraf indeholde 17t Potter Spiritus, som bestemmes paa fol
gende Maadc:
Paa 15. Linie i trcdie Colonne sindes 15 Graders Vreendeviin, der efter
forste Colonne bor bcstaae af 6 Dele Vand og 15 Dele Spiritus, fom udgisc
efter anden Colonne en Ovantitet af 21 Dele; naar nu 21 Dele indeholder
15 Potter Spiritus, faa bor 240 Dele eller Potter indeholde 171 Potrer.
Men for at erfare Forffiellen imellem 12 Graders Brcendeviin, da sindes paa
12. Linie tredie Colonne 12.Graders Brcendehiin ester forste Colonne at bestaae
af 6 Dele Vand og 12 Dele Spiritus, der efter anden Colonne gisr en Qvantitel af 18 Dele.
Da nu 18 Dele eller Potter indeholde 12 Potter, faa maae 240 Potter
indeholde 160 Potter Spiritus, hvilker er 11 Potter Spiritus mindre end i
det iZ grådige Brcendeviin, som vilde vcere tabte, om man havde antaget det
urigtig angivne 12-grådige Brcendeviin for
grådigt.
Den egentlige Vcerdie af dette Tab bestemmes efter hvad det 7-grådige
Brcendeviin, som det meest gcengse, i Almindelighed pleier at koste.

Antages nu et Oxehoved 7-grådigt Bra'ndcviin, som indeholder reen
Spiritus 129I Potter, med Fragt, Told 0. s. v., at koste 80 Rdlr., da koster
et Oxehoved 12-gradigt, som indeholder 160 Potter reen Spiritus, 99 Rdlr.,

og et Dito tZ-gradigt, som indeholder 171 Potter, 105 Rdlr., hvoraf folger,
al man ved at modtage 12-grådigt Brcendeviin isteden for iZ grådigt har tabt
paa et Oxehoved 6 Rdlr.
Pderligere Forklaring om min Brcendeviinöprövers Forbedring og Ud
videlse, samt hvorledes samme bor bruges og anvendes, haaber jeg vil ikke be
hoves, ligesom jeg ikke troer, at dens Fordele og Fortrinlighed fremfor alle
andre bekiendte Brcendeviinsprovere vel kan ncegtes.

n? Samling V. D.
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Schveitzerne stamme fra Scandinavien.
Ved

P. F. Silhm.

Vl(t hvad vi indbefatte under Schveih, var, saavidt Historien rarkker, og
forma a er at g aa c tilbage i Tiden, beboet af galliske eller ccltiske Folkeslag.
Ccrsar (t) og Livius (2) siger det om Helvetierne, alene at den sidste (3) be
retter, at nogle halv-germaniske Folk beboede allerede i Hannibals Tid en
deel Alper, udentvivl i det nuvcerende Walliserland.
Den berømte Bvllqiiet (4) giver og af del celtisk'e Sprog faa rimelige Etymologier til Navne af
Utallige Folk, Floder, Seer, Slceder i det nuvceremde Schveitz, at man maa
falde i Forundring derover, da de fast alle passe sig paa Stcedernes Beliggen
hed og Egeni'kaber.
Saaledes leder han Elvetii eller HUvelii, af Elw,
o: Sold; felgeligen betyder Elwet saa meget som den der besolde, en Sol
dat, ligesom Gaesates, der boede i Provence, betydede, efter Polybius (5),
det samme, men dog egentligen de tappre af Ghaes, o: stridende, hvorfor og
deres
(1) De Bell. Gall. Lib. I. Cap. j. n. 7. 13,

(2) Epitome. Lib. LXV.

(3) Lib. IIL Cap. 33.

(4) Memoires fur la langue celtique. Tom. III. p. 191 -222(5) Lib. II.
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dercS Landse kaldtes Gorsum (6), o 13 vaa Islandsk og i alle de tre nordiske
Rigers gamle.Sprog,. Kesie; hvad enten delle er en Levning af Europa- crldste
Sprog, eNec og vore Nordiske have fert Ordel med Tingens Brug bi c tn med
sig fta deres Tog til Sydlandene, som jeg snarest troer.
I det tolvte Secnli
Begyndelse forke den Danske Prinds Harald del Tilnavn Kesie, sordi han var
sang og smal som et Spud.
Det andet Hovedfolk i del nuværende Schvcitz
kaldtes Rhceti, og beboede del Tyrol, Valkelin, Graubunderland og maaffee
Glams og Appenzell, strakte sig og lan« ind i det nuvcerende Venelianffe (7 '♦
Om dem siger Llvitts (8) ot de stammede fra Tuscerne eller Hetrurirne, som
beboede del nuvcerende Florentinske, ja Landet lige til Po og Tiberen, og langt
ind i Campamcn; tuen fra hvilket Folk Hekrurierne have stammet, eller med
hvilket de have vcrret besicrgtede, dermed tie de gamle Skribenter, undtagen
at Herodotus (9) føver en Colonie did fra Lydien, som rimeligen har tilbragt
dem Bogstaver; men enhver UportifE
*
vil, ved at sammenligne det celtiske og
det heirmiffe Sprog, finde en stor Lighed imellem dem.
Alle andre senere
Folk i Schveih hone einen til Helvetierne eller Rhceterne, eller og vare de ube
tydelige, som Rauraci i Canton Basel, hvorfor og Bouquet (10) I.Der heel
rimeligen deres Navn af Rhawd, o: et Folk, og Rhac, o: lidet. Det staaer
altsaa fast, at Helvetii, som beboede den største Deel af nuvcerende Schveih,
vare af gallisk eller celtis Herkomst, og altsaa ingenlunde af germanifik, eller
i mindste Maade bestorgtede med dem, da disse tvende Hovedfolkes Sprog ere
aldeles adskildte fra hinanden. Temmelig leenge før too Aar for Christi Fodsel
giorde Cimbrer og Teutoner, tvende forbundne Folk, sig ved deres Krigstoge
og Vandringer bekicndte.
Man kan ncesten antage for afgiork, at de forste
have beboet Jylland, det nuvoerende Slesviger indbegrebet, og de sidste Holsteen og Meklenborg.
Paa andre Steder haver jeg vidtloftigen Udfort (11),
8 2
at
(6) Bouquet. Tom. I. p. 634. a. v. Gasum.
(7) Livius. Lib. V. Cap. 33. Strabo. Lib. IV. p. ZiZ. 315. Lib. VII. p. 44rj.
Hitt. nat. Lib. III. Cap. 23. 24.
(ß) Loc. cit.
(9) Lib. I. Cap. 94.
(10) Tom. III. p. 215.

(11) Min Afhandling om de nordiste Folks Oprindelse. Pag. 196-281.
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at jeg ntifeev begge disse Folk for germaniske, og ci for scandinaviske, og at
Frankerne ftamme fra de første, og Saxerne fra de sidfte; cndstiønt del ikke
er urimeligt at nogle Skandinaver have mcrnget sig ind iblandt disse ftore
Svcerme, fom bliver troligt derved, al Pltttarchus (12) fortceller at Cim
brerne fatte sig i deres Skiolde, og lode sig glide ned af Alperne, hvilket
synes at vise Folk, der vare vante til kiippefulde Lande, som Norge og Sverrig; hvorvel jeg maa tilstaae, at de vacr deres Vandringer gicnnem Tydfkland
have paa Harhbiergene kunnet lom
Det kommer mig og troligt for, at
Cimbrer har kun vceret et Nomen Appellativum, og at de egentligen have he
det Joter, Jyder, hvorfor man siden finder Iurhunger i Schwaben.
. Cimbrernes Udvandring foa Jylland, og end mere siden Anglers i der
femte Seculo, gave de Danske, et scandinavisk Folk, Anledning til at ud
brede sig fra Skaane og Åerne, og at bescette Jylland, og derved at giøre Jndvaancrne fra Tydske til Danske.
Paa deres store Vandring ncermede Cim
brerne sig Helverien, hvorfra en Stamme af dem, nemlig Tigurinerne, fom be
boede Canton Zurich, brod op og forenede sig med dem (13).
Det er bekiendt
at Cimbrer og Teutoner bleve overvundne af Marius, og de fleste slagne eller
fangne; nogle faa vendte hjem igien, hvoraf nogle nedlode sig i nuvcrrende
Grevffab Namur under Navn afAdvatici (14), andre i det Bremiffe, hvor
De efter Strabo (15) endda boede da Augustus regicrede, til hvilken de sendte
et Gesandtskab.
De overbleve Tignriner vendt; tilbage til deres eget Land.
Paa dette hele Tog lader det ei at Cimbrerne have berørt Helvetien, som der
for ei kunde blive blander med germanisk Blod.
Nogle og 40 Aar ester den cimbriske Krig finge Romerne under Ca'sars
Anførsel at bestille med Sveverne, der ginge fra Tydskland over Rhinen, og
fulde ind i Gallien.
Det lader at dette Folks Vandring har vceret en Fortscettelse af Cimbrernes. Blandt de mange Folk, Ariovistus anførte, vare og
Svever, og, som det lader, iscrr Semnoncr, der serst boede i Mark-Branden-,

borg;
(12) In Mario.

Min Afhandling om de nordiske-Folks Oprindelse. Pag. 307.

(iz) Cæfar de Bello Gallico. Lib. VII. Cap. 71.

(14) Cæfar de Bell. Gall. Lib. II. p. 6o-

(15) Lib. VII. p. 202. ex edit, Cafauboni 1587»

S.

Formodning at Schveitzerne stamme fra Scatldiuavieu.

85

borg; men foruden dem anførte og Ariovistus mange andre Folk.
De gamle
Skribenter regne mange tydsike Folk til Sveverne, og lade dem boe strøede om
i det store Land.
Mcerkeligen siger Tacitus (i6) om de Svenske, hvilke han
cr den fortie som neevner, Hic Sveviæ finis.
Har hän Ret heri, fa a
kan man let falde paa den Mening at Svever, S vi ones, Sveci er eet Navn,
og at de sidste have udstrakt deres Navn til alle Svever, og da blev det og
temmelig let at flutke, at de Svenske havde før ft af alle Svever rørt paa sig,
og enten udjaget Cimbrer og Teutoner, eller dog i det mindste vcrret med paa
deres Felttog, og derved bragt det svevifke Navn ind i Tydffland.
Saa
meget er vist, at Svever, uvist dog hvilke Folk af dem, truede Helvetien med
Indfald i Tiberii Tid (17), og lader det at de fra den Tid af have boet nor
den derfor, i det mindste giorde de det i fierde Scculo, thi det vidner Ausdttius (r 8) at Donau havde sit Udspring midt iblandt Sveverne, alksaa boede
de allerede i det nuvoerende Schwaben, som bcer Navn efter dem.
De vare
da allerede saa blandede og forbundne med Alemaner, at begge disse Folkes
Navne forbyttes mcd hinanden (19); dog synes det at Alemancrnes Navn
La strakte sig videre ind i Elsas, ja lige langs op med Rhinen tjl Jülich.
Dette Folk neeones først under Keiser Caracalla, som blev drcebt 2.47, og
lader først under det Navn at vare bleven bekiendt ved Maynen; men naar
jeg betragter, at Alcman og German vil sige eet og det samme, nemlig en
brav Karl, en fuldkommen Mand, saa tcenker jeg at dette Folk er meget al
dre; thi Ccrsar (20) navner allerede Germaner, og Tacitus (21) vidner at
Eburoner, Candruser og flere, som boede i det nuvcerende Luttikffe, bleve saa
kaldte af deres Fjender af Frygt, men siden vedbleve selv at kalde sig faa. Vo
piscus (22) siger, at Almanerne kaldtes endda i Proculi Tid Germaner, no
get over trcdis Seculi Midte.
Hvad nu Svever og Alemaner angaaer, faa
L 3
kan
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(2 l)
(22)

Germania. Cap. 45.
Tacitus Ann. Lib. I. Cap. 44.
Epigram. 4. v. 1 - 3.
Id. Epift. 3. v. 7 et §.
De Bell. Gall. Lib. I. Cap. 31,
Germ. Cap. 2.
In Proculo, p. 968'
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kan der ingen Tvivl vcere paa at de ere Tydjke; deres Sprog viser det, og
er den alemanftke Dialect den nu g Knase i Schwaben, Bayern og Schveitz.
Dette viser jo tydelige«, at tydsVe Folk bredede sig efterhaanden ud i Helvetien
eller Schveih, og deels udjoge eller udroddede, dcels overmandede og ind«
lemmede blandt sig dels forrige galliske Beboere; dog dette stedte ei førend i
det femte Seculo, thi da brede Burgunder, et tydjkFolk, didind; de havde
ferst boet i Brandenburg og Storpolen; og heel markeligt er det, at Acn
Bornholm fra crldgatnle Tider, og allerede hos Wnlfstan (23) kaldes Burgcndaland,- som kunde bringe c<n paa de Tanker, ar enten havde Bnrgnnderne sendt en Colonie did, eller og vare de gangne fra bemeldte Ae over kil
det faste Land.
D 'ees Navn forekommer allerede hos Øtva&ø (24).
Uden
Tvivl have de veerr.t samme Folk som Burii hos Tacilus (25), hvilke han i
Seeder, og Sprog siger at have secret Svever.
Saa meget er uimodsigeligt
vist, at BurgN'nder vare Tydlke, om ci Skandinaver, eller dog at nogle
Scandinaver ^^are m«pgede iblandt dem, som efter al Formodning blandt
Svevcrne; 'pg delte bliver og vist, at fra den Tid Alemaner, Svever og
Burgunder bemestrede sig HUvctien, saa forandredes dette Folks Sprog fra
Gallisk t'<( Tydsk indtil denne Dag, undtagen at det Franske har i senere Ti»
der fan,et Indpas i Pays de Vaux, og at Rhcetieneller Gcaabundtcn har et
Spro,g, som ligner det Italienske.
Men for nu og komme til det egentlige
Forn',aal af denne Afhandling, nemlig at Schveitzerne, det er Indvaanerne
af Canton Schveih, isKr stamme fra Scandinavien, at deres og de øvrige
Schveitzeres, i en vild Mening taget, Sprog har megen Lighed med det
Scandiuaviske, saa vil jeg anføre folgende Grunde: 1) De allerede anførte
Formodninger, at Svever og Burgunder have for cn Deel været fra Scan
dinavien, og at de første have ført deres Navn derfra med sig.
2) Forekom
mer et Folk, kaldet Iuchungi, Iuthunger, iblandt Alemaner og Svever,
hvis Navne synes aabenbare at være det samme som Iydeunger, det er Jyder
nes Bor« eller Afkom; hvo veed om de ei have vandret ud med Cimbrerne, og
fra
(23) Lang. Ser. Torti. II. p. 118•
(24) Lib. VII. p. 445.

(25) Germ. p. 673-
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fra den Tid af bloven i Tydfflond.
De ncevncs fyrst af Eumenio (26) i tre«
die Seculo; Ammianus (27) regner dem udtrykkelige« blandt Alemaner, og
vare de meget mcrgtige; efter tzek Aar 430 ncrvnes de ikke (28).
3) I det
syvende Seculo kom den hellige Columbanus fra Helvetien ril Skaden Bre.
genh ved Bodensee, hvor svevisse Folk boede teet ved, hvilke da giorde et Offer
til deres Gud Vodan, og havde fat en stor Altende midt imellem sig, font
holdt 12 Maader, og bleve da mange af dem doble.
Efter al Anftende
boede Iulhunger i den Egn, i det mindste vist Svever, og disse dyrkede en
nordiss Guddom.
4) I Oberhavlidal haves en almindelig Sagn, efter en
gammel Folkesagn, at Jndvaanerne der stamme fra Scandinavien, hvor hver
tiende Mand maatke i en Hungersned efter en almindelig Folkebestutning for
lade deres Fædreneland i Scandinavien.
De droge ud i tre Hobe, og fy ore
sig allerede da et evigt Forbund; de bleve rige paa deres Tog, og uedlode sig
endelige« i deres nuvcrrende Bopcel, bygde Hchveih, og bredte sig ud i de
ncerliggende Dale (29).
Paa den Maade bebygde de de nuvcrrende Cantons
Schveih, Uri eg Untervalden, hvor de lcenge boede i Roe og ubekiendte ind
til de ii 14 kom i Tvist med Abbederne af Einsiedel, da de formeente alene at
staae under Keiseren (30). Bemeldte Iudvaanere af Haslidal i Canton Bern
.paastaae og c-fter oven meldte Sagn at stamme fra en Colonie svensse Adelsmcend, hvilket gier dcm et lidet stolte (31).
Naar nu hertil lcrgges Ligheden
mellem Navnet Svih, Schvcitz, og Svecia, Sveonia, Svihiod, og ister del
fyrste Navns Nyhed i Helvetien, fa a maa man ei undres over at faa mange
schveißersse Skribenter (32) bifalde denne Oprindelse og Etymologie.
Skade
at alle disse Skribenter ere saa nye, og de aldste levede i i6de Scculi Begyn

delse,
(26) Panegyr. Cap. 10.
(27) Lib. XVII. p. 96.
(28) P10fper in Scalig'eri Eufebio. p. 51.

(29) Grosse Geschichte der Schwcitz. Th. 1. Pag. 241. 361. 362.
Manuel fur la
Sniffe par Beffon. Tom. II. p. 71.
(30) Ibid. p. 239-41.
(31) Ejusd. Schweih. 1. Dand. 1. Th. Pag. 231.
(32) Plantinus. p. 29. a. Glareanus. p. 16. Simleri Respuble. p. 2. b. Guillimannus
de rebus Helvetiorum. Lib. III. Cap. 2. p. 99. b, som dog leder dem fra Cimbrerne.
Stumpf. L. IV. C. 9. fol. 263. a. C. 12. fol. 272. b. L, VI. C. 28- fol. 128. s.
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delse, faa at de alene grunde sig paa ovenmcldte Sagn.
Man kan kun i
Almindelighed beklage, at Schveih har ingen gammel Skribent.
6) Findes
uogle Ord i Schveih, som enken ere eller have voeret brugelige her med. Saaledes kaldes en Eng allevegne i Schveih Mat, Matte, endnu i Fyen Ma,
i Sverrige Ma, Math, Malhcrsgg).
I Neder Saxen btuges det^ndnu i
samme Mening, og kaldes Made, Madland, Mailand; paa Engelsk Mead,
Meadow, og fordum paa Angelsaxisk Mead; men i det Hoilydffe bruges det
ikke uden i den hoie Stiil; i Middelalderen kaldtes Torv paa Latin matte
na (34). Det Ord Horn er brugeligt baade i Dansk og Tydff, men Schveitzere og Norske betegne alene derved de hoieste Spidse af Fielde; saaledes sige
de forste Schreck-, Wetter-, Lintsch-, Meclich , Alich-, Rokh-Horn, og de
sidste Romödals-Horn, Hornelen (35).
Men det besynderligste er, at det
Frierie, som skeer i Schveih ved Pcovencrtter blandt Almuen, kaldes der Kult
gang (36), og i N^rge Kielogang, hvor denne Skik ogsaa er i Brug, hvor
imod den i Schwaben kaldes Fügen, og i Holsteen Fönstern, fordi Frieren ta
ler alene med sin Kiereste ind af et Vindue.
Mcrrkeligt er det og, at Graa,
bunderne for at torre Kornet opreise hoie Skomger med en Tvcerstang over,
hvorpaa de lcegge Negerne (37); det samme skeer og i Norge, far i Bergens
Stift, hvor det kaldes at fatte Kornet paa Hcesjer.
Disse Overeensstemmelfer af Ord og Skikke ere kun faa, men vise dog en fardeles Lighed mellem de
Nordiske og Schveiherne, og giere det ikke urimeligt, at nogle af de ferste
have nedsat sig der; jeg tvivler ei heller paa, at jo andre ville finde flere flige
Overeenöstemmelser.

(33)
p.
(34)
(35)

La Roches Tagebuch einer Reise durch die Schweitz.
575. not. 247.
Adelung Hochdeutsches Wörterbuch v. Matte.
Manuel de Beflon. Tom. I. p. 134.

(36) Die Schweitz von Grosse. 2. B. Pag. 5.
(37) Manuel par Beflon. Tom. II. p. 141.

Lang-. Ser. Dan. Tom. VII.
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Formodninger
om

de hos vor Almue under Cyprians Navn forekommende
magiste Bogcr.
Af

Abraham

Kali.

rOor ubodelige Gram har iblandt de fortreffelige Afhandlinger,

hvormed

han har ziret den eeldre Samling af dette Selskabs Skrivter, tvende Gan
ge valgt sig Emner tagne af overtroiske Skrivter.
I den anden Deel af Sel

skabets Skrivter oplyser han i en vidrloftig og overmande lcrrd Afhandling ve
samme sex Linier af de saa kaldte Sibyllinske Spaadomme, som den store
Leibnitz forhen i den forste Deel af det Berlinske Societets Skrivter havde
paa en anden Maade sogt at forklare: og i den sierde Deel er Charlatanen og
Qvaksalvercn (som Sl. Gram selv kalder ham) Theophraftus Paracel fus

blevet van-diget hans Opmcerksomhed, og visse Omstændigheder i hans Levnet
og Skrivter noie undersogte.
Jeg anforer dette ril min Undskyldning, naar
jeg i Dag understaaer mig at fremlcegge nogle Undersogninger om Cyprians
hos 06 bekiendte, men uden for Danmark ubekiendtc magilke skrivter. Skul

de Mandens Navnkundisshed vcere nok til at retfa'rdiggisre mit Valg, troer jeg
faa McendS Navne ar vcrrc hos os saa bekiendte som denne min CyprigNs,
og hos en stor, skiont ei den beste og oplyste Deel af Nationen turde hanS
Navn vel endnu, dog langt fra ei saa meget som for, ncevneS med scrrdeles
Vty Samling V, B.
Q&XCt
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Vel sandt, Dumhed og Overtroe har alene forffaffet ham al sin

Navnkundighed. — Men cr det da Dyder, Heltedaad, sande og virkelige
Fortjenester, eller er del ikke blok og alene indtræffende Tidsomstændigheder,
fo tu have forffaffet den over det hele christelige Europa saa mange Aarhundrcde
igiennem og endnu i vore Tider meest bekiendte Romer al sin Navnkundighed.
Under Cyprians Navn glemmes, og, jeg tor vel endog sige, ffiules
omhyggelig af de fleste Besiddere endnu hos os her i Danmark nogle magiffe
Skrivter, ved hvis Brug og Læsning den ringere Almue, ffiont nu langt
fra ikke saa almindelig som forhen, troer al kunde frembringes overnaturlige
Virkninger.
For mere en 30 Aar si? jeg fat paa nogle Afffrivler af disse
Overtroens Misfostere, og derved foranlediget efterspurgte jeg siden idelig i
Tydffland, hvor jeg kom, om man kiendte noget til saadanne magiffe Skrivrer under Cyprians Navn. Endog de i Literairhistorien meest oplyste Mænd
kunde herom ei give mig mindste Oplysning.
Da magiffe Skrivter i Almin
delighed henhore tik de sieldnefte Skrivter, opssgte jeg (ffient Sieldenheden
endog udgior alene deres hele Værdie) i de udenlandffe Bibliocheker deslige
Skrivter, og kom jeg derved paa Spor af visse literariffe Omstændigheder,
som jeg formoder at kunde have givet Anledning til, at Cyprianus og disse
hans Skrivter H06 ov ere komne i et saadant Udraab.
Naar endog store Bogkiendere ei krcndte Cyprianus, som en magiff
Skribent, feiler man dog, i Fald man troer ar dette Navn ffulde være ubekiendt i Magiens Historie.
Allerede i det tredie Aarhundrede forekommer
Troldmanden Cyprianus, Men om denne er den hellige Lærefader og Carrhagos Biffop Thascius Caecilius Cyprianus eller Antiochiens, ligeledes
hellige Biffop og 07icomediff Martyr Cyprianus, derom er man uenige.
Den lærde John Fell, Biffop til Chester, vil siet ikke tikstaae den sidste Anriochenffe Cyprian virkelig ar have været til.
Den Confeffio S. Cypriani,
som Fell i sin Udgave af den Carthagineusiffe Cyprians samtlige Værker allerfor st har udgivet paa Latin, og hvortil Benedicrinercn Prudentius Mairau
i flu Udgave af samme Lærefaders Skrivter 1726, og Jesuiten Joh. Cleus
i Actis Sanctorum Antverpienfibus (1) 1760 har leveret os den græffe
original Text, vil Fell at være sammendigket om den Carthagineusiffe Lære.
fader,
(1) For September Maqned ad diem 26. Septbr.

,
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fader, og for ft siden efter, da man mærkede eller troede at menet af det her for
talte ei kunde passe sammen med andre mere troværdige Efterretninger om den
Carthaginensisse Bissop, opdigtede man en Anthiochenss Cyprianus, fem da
ssulde være dcn, som her i denne Conftssien b^kiendte fine ser ChrrstendommenS
Antagelse brugte og vidt drevne magisse Kunster.
Vel sandt, den romersse
Kirke mangler det endog efter deres egne Læreres Tilstaaelse stet ikke paa op
digtede Helgener: de bave for Exempel deres lange Christopher: Soldatens
Spyd, som aabnede Christi Side paa Korset, er blevet til en hellig Longi
nus : det Torklæde, hvormed man foregav at Christus ssulde have tarret sig,
da han bar Korset, er blevet lil en hellig Veronica: den Engelsse Matyr Sk.
AlbauS Kiole er blevet til en hellig Amphibalus, og at en Svenss Reisende i
Feberhede længtes efter og raabte paa Filabunca eller oplagt Melk fortælles i
det mindste at have bragt Catholsse Gejstlige engang til knælende at anraabs
Sancta Filabunca.
Men har det endog lykkedes for den lidet troende Catholik Launoius at faae endeel Helgener ttdviiste, som lettroende Paver havde
faaet indpracliseret i den Catholsse Kirkes Himmel, har man dog ikke vildet tilstaae den protestantisse Bissop Fell al faae den Amiochensse Bissop udfeiek.
Da Opfinderen eller om man vil kalde ham Forfatteren af de saa kaldte Acta
S. Cypriani, S. Juftinae et S. Theoctifli engang havde faaet en Antiochensk
Cypriau færdig, Hialp den overtroisse Kejserinde Eudocia paa Sagen ved at
sætte disse tre Helgeners Eventyr paa Vers, hvilket Ettdoeiansse Arbejde
Photius har bessrevct i sit Bibliothek, og nu spadserede alle disse tre Hel
gene alt i det femte Aarhundrede uhindrede ind i Martyrologierne.
Alkhelmus i det syvende Aarhundrede, Beda, Rabauus Maurus, Wandelbertus, Ado, Nsuardus, Notkerus 6kvc nu Vidner og Forfægtere af
deres Tilværelse, og samme ogsaa (naar jeg undtager dU Pin) af alle nyere
Catholsse Kirkehistorie-Skrivere, som jeg kiender, uden videre Modsigelse an
taget.
Saaledeö have, at jeg ssal nævne nogle af de nyeste og mecst bekiendte, foruden Gervaise (2), Tillemont, Prud. Mairan, Ceillier og især Je
suiten Joh. Cletts forsvaret disse tre Helgene imod Fells Indvendinger, og
det endnu i dette vort attende Aarhundrede, da man dog i den romersse Kirke
M 2
felv
(2) I hans Vie de S. Cyprien. Par. 1717. 4.
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selv temmelig foler og erkiender den catholffe Helgenhimmels Brøstsældighed,
vecd at den er forproppet, og om da endog nogle Helgener eller Martyrer
ffulde dumpe ned, (thi med den hellige Cyprianus fra Antiochien forsvinder
tillige den hellige Justina og Helgenen Theoctistus,) var Skaden dog ikke
faa stor for ivrige Messelcrsere, da man til den 26de September dog endnu
haver i Actis Sanctorum til saadant Brug 12 forffiellige Helgener og Mar
tyrer foruden de 49 Soldater, som paa denne Dag ffal have lidt Martyrdsden til Byzantium i Selffab med den hellige Callistratus.
Det vilde være for vidtleftigt om jeg imod alle disse Vidner og Forfcegtere
vilde bevise, at denne Antiochenffe Cyprianus er en opdigtet Person, ffiont
jeg ei just vilde bygge saadan min Paastand alene paa Fells Veviser.
Jeg
vilde med ham ikke tilstaae, at Gregorius Nazianzenus i sin attende Homi
lie in laudem Cypriani eller Prudentius saa fort efter begge disse Cypl'i-

aners Død ffulde kunde have saa ilde sammenblandet dem med hinanden: ikke
tilstaae, at nogen af dem skulle have liendt og nyttet disse opdigtede Acta,
men vel at Opdigteren maaffee havde kieudt Gregorii Nazanzeni anbragte
Fortælling: Pontii, Cypriaus heel maadelige Levnetsbeffriveres, Taushed
om den Carkhaginenssffe Lærefaders magjffe Befficftigelser før he NS Omvendelse
ffulle ikke bringe mig til at derfor nægte samme, 'og Gervaises Indvendinger
ffulle ikke svække den Bestyrkelse jeg for saadan Mcening trocr al finde i AugustittL Ord om Cyprian i den 311te af hans Scrmoner. Dog hvad enten der
da er den Antiochenffe, eller som jeg troer, den Carthaginensiffe berømte CypriaN/ som for Christendommens Antagelse har drevet magiffe Kunster, fa a
bliver for mig kuns at undersøge, om man fra nogen af dem eller under deres
Navne har havt magiffe Skrivter, og om saadant kan have foranlediget eller
været de hos vores Almue under Cypriaus Navn bekiendte magiffe Skrivter.
Jeg vil anføre de Spor jeg dertil har fundet i adffiliige Skrivter.
Den berømte Abbed Joh. Tnthemitts, som ffiont for klog til ei at
indser Magiens Daarlighed, dog ved sin Steganographie og andre fiere
Skrivter synes at have giort alt sit til at blive an sect som Troldmand, hvilket
da ogsaa ffedte, har i sin antipalo maleficiorum, som findes i den Thoiliffe
Manuscript-Samling paa det Kongelige Bibliothek, givet os den fuldstændig
ste Literairhistorie for Magien i Middelalderens Tid, Han nævner da ogfaa t
dette
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delte Vcerks 1. Boqö Z. Cap. Cypriatt, som en foregiven magisk Auctor.
Item , siger han, eft liber alius peftifer quatuor regum ex Dæmonum
numero praenotatus, cuius initium efc varium.
Et nunc quidem
incipit fic: Qiii cunque magicae artis: apud alios vero aliter inchoa
tur.
Et hoc maledictum opus S. Martyri Cypriano mendaciter au
dent adfcribere, quod vltimo fupplicio eßet vetandum.
Jesuiten Mart. Delrio ncevner ogfaa i sine difquifitionibus magi- •
cis libr II. quæft 4. Cyprians magiske Skrivter: Item oftentat, siger
han paris mendacii lactantia libros Adae, Abelis, Enoch, Abrahae,
Cypriani, Honorii, Alberti M. et aliorum.

Cyprians Udgivere Biftop Joh« Fell fandt dem endog uden Tvivl i et
af de engelske Biliotheker.
Jeg vil anfore hans Ord herom i den Monitio
ad lectorem, som findes strap bag efter den forhen omtalte og af ham paa
Latin udgivne Confeftio S. Cypriani. Den begynder saaledes: Hic fuccedere deberent duo libelli, alter idiomate latino, alter graeco conferip tus i prior dicitur Secreta Cypriani, alter
Kwrgiavov.
Quos
quidem ex membranis deferibendos curaui, eo animo vt quando
quidem opufeula martyris noftri nomine infignita, vtcunqve fpuria, edenda fufeepiffem, nihil per negligentiam aut fraudem prætermififle viderer.
Sed cum tractatus idos fuperftitione foedi/Tlma et
ineptis Dæmonologiæ myfteriis fcatere deprehendi, imo barbariem
valde recentem redolere, excufatum me fore fpero, quod luce pu
blica prohibuerim.
Fell har alksaa fundet i Bibliothekcrne tvende paa
Pergament skrevne magiske Skrivter, den ene Cyprians hemmelige Kunster,
den anden hans magiffe Benner eller Jncantationcr.
Var det rigtigt hvad i
I. C. Mylii bibliotheca pfeudonym. forekommer Tom. 2. P. 211, skulde
man endog formodet noget af disse magiske Skrivter ved Trykken udgivet:
Exorcismus, skriver MyllUs, quem Typographi Lugdunenfes St.
Cypriani nomine ediderunt, potius eft Cypriani Nicomedienfis, vt
cenfult I. Pamelius, quod ex Latini Latinii Tom. 1. Lucubrationum
p. 301 refert Symbola Raufchiana.
Men hverken kan jeg i Lat. Lalinii
Anmoerkninger til CyPNNlttlM, fom findes i den ferste Deel af hans biblio

theca facra et prof, (i Fald det er dem hvortil sigtes) eller hos Pamelius
M 3
finde
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sinde om Cypriani exorcifmus: Ikke heller kiender jeg fer
batinii Dod 1593 andre Lyonffe Udgaver as Cyprians Vcrrker end de i Octav der besorgede Eftertryk af Erasmi Roterod. Udgave, og i ingen af dem finder jeg Cy
priani exorcismum.
Men er end ikke ved Trykken noget magiff Vcrrk udgivet under den
hellige Cypriani Navn, veed man dog af Fells anforte Sted med Vished,
ak i Blblivlhekerne findes tvende faadanne, det ene paa Latin, det andel paa
Grask.
Man vil lettelig falde paa demMeening, at de magiske Skrivter, fom den overtroiske Almue hos os giemmer under Cyprians Navn,
maarte maaffee enten vcere en Overscrrtelse as de af Fell fundne, eller dog den
Tradition, hvorved Cyprian H06 os tilskrives disse Boger, derfra havs sin
Oprindelse.
Jeg har indtil 1779 staaet i den Tanke, men forend jeg anforer,
hvad der bragte mig til anden Formodning, maa jeg endnu anfore en Lands
mands Tanker om Forf. til disse vore Troldomsboger, da han er den eneste
fom hos os i trykte Skrivter har sagt sin Meening om deres Oprindelse.
En
her ved Universitetet Studerende, ved Navn Ole Lyegaard har nemlig 1712
i en Differtatation, fom sorer den Titel Lemmata et meletemata x. fremsat
folgende Thesis:
Librum Magicum vulgo Cyprianum forfan Ulyffes vel fimile
Gorgoneum caput non primitiva: ecclefiæ pater Cyprianus nobis
reliquit.
Libri inuenti principium incertum eft, certum tamen ab antiquo
vsque' tempore in Dania eum lectum, feruatum et exercitum su
ille.
Cum iam monachis prtedicatio euangelii in noftris regioni
bus concefla erat, puduit eos palam ignorantiam fu am in hac arte
notiflima, tum et nobilißlma profiteri, vnde fimulata libri noti
tia auctorem eius Cyprianum finxerunt; Rationes vero probabi
les inducentes nos ad auctorem Cypriani UlyJJem fimilemve cre
dendum ex cathedra proferamus.
Paa hvilke Grunde Lyegaard bygte den Formodning, at en Ulysses eller et

andet Gorgoneum caput skulle have digtet disse magiske Boger, har han
paa den Tld ex cathedra forklaret.
Neppe vil ved nogen fornuftig Gis
ning kunde udledes, hvilke disse Grunde maatte have vceret.
Man
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Man tillade mig nu tilsidst at anfsre paa hvad Maade jeg troer, at vor
Almue er kommen til ar faae Cyprian til classiff Autor hos os i Magien.
Dumhed og Overtroe har til alle Tider Laffet visse Skrivter og Forfattere c tt
udmærket og classiff Auctoritet i Magien, men Valgct af famme har man ofte
forandret, da naturligviis Tilliden til deslige bedrager iffe Skrivter meget svækkedes, naar Udfaldet af de magiske ester deres Forstkrivter foretagne Operatio
ner ci svarede til Forventningen og Haabek. Kong Salomon er den meest ag
tede Auctor i Magien, og adskillige ham paadigtede Skrivter have i mere end
2000 Aar beholdt deres classiske Auctoritet.
Del er bekicndt endog af Mu
*
hamedanernes Religionsskrivter, hvor almægtig en Troldmand Araberne og
Perserne ansaae Salomon ak have været.
Joderne veed ot fortætte, hvorfra
han fik sin Kunst og Videnskab: Engelen Sulfit’! leverede vor forste Fadec
Adam en Bog, hvoraf han lærte'Magiens storste Hemmeligheder, og som
Joderne kalde den storre Staffel for ot distingvere den fra en mindre, men det
forstaacr sig ligesaa rigtig magisk Bog, som samme Engel siden var saa god at
levere Noah, da han gik ind i Arken.
Kong Salomon var saa lykkelig at
faae fat paa disse tvende Boger, og ved dem blev han den vise og kloge Mand,
som han virkelig fikal have været. Vi ere endnu saa lykkelige, paastaae Joder
ne, at have disse vist nok i saa Fald de ældste Skrivter, og fikiont gandske imod
sin Nations Vittie (da samme ei vilde h^ave saa uvurderlige Skatte fFittte komme
i profane Hænder) lod Isaac Beil Äbraham begge disse Skrivter trykke
til Amsterdam 1701. 4.
Saa taabUig endog alt dette Iodcfladder er sam
mensat, saa gammel og længe vedvarende og almindelig udbredt endog iblandt
Christne er dog Traditionen om Salomons Troldomskunst. I den 8. Bogs
2. Cap. af sin Iediffe Historie fortæller Josephus 06 om Salomon, nt Gud
aabenbarede ham til Menneskenes Nytte en Maade, hvorledes de onde Aandee
kan besværes, at de udfare af Menneskene og aldrig komme iqien.
Denne
Maade at helbrede paa, siger Josephus, er endnu brugelig hoö os.
Jeg
har selv feet, at een af mine Landsmænd, ved Navn ElcaZar, uddrev udi
Keiser Vespasiani, og hans SsnnerS og adffillige Officerers og Soldaters
Nærværelse Dievelcn af mange Besatte.
Maaden han gjorde det paa var
denne: Han holdt under den Besattes Næse en Ring, hvor der under Ste
nen laae en Rod, som Salomon havde udfundel dertil tienlig.
Naar da

den
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delt Besatte lugtede til Ningen, uddrog han dermed den onde Aand igiennem
Den Besattes Noesebore: Mennes'ket fuldt derpaa strax ril Jorden, hvorpaa
Eleazar bcsvcerede Aanden ci mere ar fare i ham ved ar ncevne Salomons
Navn og udsige den Besocerelse, som denne Konge havde forfattet.
Naar
Denne Eleazar nu saa meget tydeligere vilde bevise sin Kunsis Kraft for de
Tilsicedeveerende, satte han et lidet Kar fuldt af Vand for sig, og befalede den
af Mennesiker udfarne onde Aand ar stsde Karret omkuld til Beviis for de Tilstcedeverrende, at han virkelig var uddrevet af Mennesket.
Og naar delte da
skedte, tvivlede ingen mere om Salomolls Forsiand og Viisdom.
Af denne Jvsephi Forra-lling seer man, at Kong Salomon ikke skal
Have lader sin magiske Viisdom uddse med sig.
Den lcrrde Naude, veed
at angive <3 magiske Beger, som tillceqgeS Salomon: I. A. Fabricius
i sin Codice pfeudepigr. V. T. foreger deres Antal endnu med nogle,
men endnu sicre har A. F. Arpe i sit lcerde Skrivt de prodigiofis naturae

et artis operibus, talismanibus et amuletis vidst ar tillcegge, tildeels af
Trithemii forhen anførte antipalo maleficiorum.
Man betalte disse skisn
ue Rarileter med Utrolige Summer, og derved opmuntcedes esterhaanden flere
til at fabrikere nye Salomonske Skrivter.
Ligesom ogsaa andre igien, som
der var mere om magisk Celebritet end Pengefortienesie or giøre, ved Hielp af
disse Salomoniske Boger selv componerle under deres egne Navne nye iw
gislke Skrivter.
f

Iblandt disse Salomonske Skrivter ere nogle besynderlig heir agtede.
Forsi og fornemmelig maa jeg her ncevne den i Schalfcheleth hakabala af
Gcdaliah anførte Miphtheach Schelomoh eller saakaldte clavicula Sa
lomonis, som foregives at vcere fundet i Salomons Grav, og som er ofte
og af adskillige i de fleste Europceiske Sprog oversat, men forskiellig fra den
til Coln 1653 under denne Titel trykre Bog, som er Joh. Caram, a Lobkowitz Arbeide, og en Art af Commentar over Trithemii fleganographia;
ligeledes ogsaa forskiellig fra den Clavicula Salomonis, som And. Luppitts
1686 har udgivet, og som er et Udtog nf Theophr. Paracelfi theofophia
pneumatica. Man har i den rigtige Clavicula Salom. baade Formularerne
ril Besvceringerne og tillige ogsaa Beskrivelse over de til Magiens Udevelse
fornødne Instrumenter, hvoriblandt isår de saa kaldte Pentakler, endelig og
Under-
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Underretning, om hvordan samme skal bruacS.
Om Aanderne har man et
andel Værk, som forer Navn af Emptota Salomonis, omtrent c ti Pendant
til den foregivne D,l0M)fti Areop. Arbejde om Englerne, men meget mere noiaglig.
Joh. Wierns har brugt det i sin Pleudomonarchia dæmonum.
Man finder her den hele Dicvlearmee beskrevet som næsten gandssc organiseret,
og bestaaec den da efter prima plana af 572 StalSoffieerer og falvo errorc
calculi af 7405926 Gemene.
Uagtet Salomons Auctoritet i Magien allevegne erkiendteö, hindrede
saadant dog ikke, at jo i det igde og felgende Aarhundrede enkelte Meend. tildeclö dog ogsaa kun i visse Lande, erhvervede sig i kortere eller længere Tid en ud
mærket stor magisk Anseelse. I Italien var Petr. de Apono og hans Skrivter en Tid lang overmande agtede.
Man har gandsse artige Historier (om
jeg saa maa kalde almindelig troede Løgne) om ham.
En Bissop til Siena
var syg.
Petr. de Apono, som med magisk forbandt medicinsk Praxis,
blev tilligemed flere Medicis tilkaldt.
Hans Mening om Sygdommen var
gandske forskiellig fra de andre LceqerS.
For at komme ud af Sagen, skar
Petr. de Apono Maven op paa Bissopen, tog Indvoldene ud af ham, viste
sine Colleger den Bessadigelse i samme, som han paastod at være Aarsagen til
Sygdommen, asssar det betændte, lagde det øvrige ind i Biskoppen, som
derpaa fuldkommen af ham curettes.
Naar man fratager, hvad ved at for
tælle denne Kur af Ukyndige i Lægekunsten kan være tillagt, vil maassee en
duelig Chirurgus paatage sig at giøre det samme, men neppe giør han Petr.
de Apouo andre Kunster efter. Petr. de Apono havde Feber. Hans
Naboe havde i sin Gaard herligt Vand, og Petr. de Apono lod idelig derfra
hente.
Naboen tilsidst keed af denne Vandhenlning, nægtede ham Vandet.
Petr. de Apono lod ham vide, ot han i Fald han ei vilde med der gode lade
Harn faae Vand, ssulde han giøre at han hverken skulde kunde nægte ham eller
andre Vandet.
Hvad ss^er? Natten kommer, og om Morgenen er Brønden
flyttet ud fra Mandens Gaard midt ud paa Gaden, hoor den endnu, siger
Fortælleren, den Dag i Dag er findes.
En anden Gang var de Apono
gaael ud til et Bad en halv Miils Vsi fra Padua.
Det havde imidlertid
regnet meget stærk, og Veien var meget sølet. De Ap0N0 bliver derover læn
gere ved Badet,

Vtv Samling V.

men ssikker sin Tiener hiem til PadUg for at hente ham en
B.
Bog,
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Bog, fom laae paa Bordet i hans Stue. Det var en magisk Bog, og neppe
var Tieneren kommen ud med den fra PadUa, forend han aiver sig til at læ fe
op af den.
2«den han felv veed deraf, er han omringet af en heel McrngVe
Dievie, fom sporge hvad han vil dem.
Ih nu, fvarcr han, han vil dem
flet intet noget, han Iceste kunS for Mocrffabs Skyld i Bogen.
De gav ham
knubbede Ord, fordi han faaledes forgieves havde kaldt paa dem, og Tiene
ren falder da paa, at siden de endelig vilde have noget at bestille, ffulle de
skynde dem og siden Veien var saa solet, smukt immerfort broelatgge den forud
for ham lige hen til Badstuen, hvor de Apono opholdt sig.
Dictum fac
tum. Han travede fort, men Dievlene sik ligefaa hurtig det'» Donneste Chaus
see forud fard'rg lagt for ham.
Og i Fald man vil ncegte dette Factum, pagflaae Paduanerne at lange lange derefter har denne Vei endnu varet til.
Nogle af de magiffe Skrivter, fom tillægges Petr. de Apono, ere
siden efter ogfaa blevne tilskrevne andre, for Exempcl Christian dLU Andens
Borns Informator den beromte og virkelig lcerde Henr. Corn. Agrippa.
I sin Ungdom havde han rigtig nok fordybet sig i magiffe Studier, men indsaae siden fammes Daarlighed.
Dog da han ved mange Lejligheder sikarp
igienncmheglede Munkene, og man paa den Tid endnu var i fuld Gang med
at brcmde Troldmand og Hexe, var det den bedste Maade for Munkene at
faae sig hevnet, naar de ved at bringe ham i Udraab for Troldom vel endog
kunde vente at faae ham paa Baalet.
De svarede ei heller nogen Umage:
Agrippw store og til allehaande Kunster efter Wiers Beretning meget vel opl«rte Hund, hvilken han gav det Navn Monsieur, var efter Munkenes Fore
givende den leede Satan, fom Agrippa forte om med sig og bruzte til at ud
fore sine Troldomskunster; den var fort og laaben, og vel derfor anfeet som
passende til at spille en Dievels Rulle.
Paulus Jovius, Carl den Fem
tes vel jonnede og horst utilforladclige Historieskriver, saavelsom ogfaa dcn
Kongelige Franske Historiograph Ant. Thevet, (om hvilken de Thott siger
sig at tvivle paa, at der nogensinde er gaaet et sandt Ord ud af hans Mund),
indeståaer os og-aa med al deres historiske Troevoerdighed for Mistankcns Rig
tighed, og ligerviiS fom denne Hund ofte plejede paa Agrippas B saling at
springe i Vandet, lader Paul. Jovitts ogfaa Agrippa selv af Fortvivlelse
springe i Rhonestoden ved Lyon og der drukne sig, uagtet man dog med fuld
kommen
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kommen Vished veed, at denne larve Mand dede gandffe ordentlig og roclig
i Präsident Bacons Huus til Grenoble.
Agrippa har imidlertid selv just
ikke stakket Mistanken imod sia ved at udgive sit Ungdomsvark de tre Bogcr
de occulta philofophia.
Men for at giere ondt endnu værre, har man

end ikke undlader at opdigte og tilfeie under Agrippas Navn den sierdc Bog
ganWe opfnkdt med magiff Overkroe, ligesom ogsaa efter hans Dod flere
Sknoter af samme Snurdei ere under hans Navn udkomne.
I Tydffland blev Albertus Magnus, som i det iZde Aarhundrede
var fer lard en Mand til ei at ansees for Troldmand, en Tidlaug den meest
beromte magiffe Auctor.
Petr. IaMMY har i 21 Folio Bind famlet hans
Vanker, men flere Bind kunde endnu sanlles af de Skriv ter, som i Brbliother
ker giemmes under hans Navn, og her feile: de fleste tillagges ham vel urigtig,
og mange ere af magiff Indhold.
Blandt disse sidste har jeg fundet et Par
i Bibliothcker under Joh. Fausts Navn. Og da Faust bliver mig ved den
forehavende Undersegelse alene vigtig, forbigaaer jeg at navne Theophr.
Paracelfum og flere i det Mellemrum imellem Albert'den store og ham
Tydffland navnkundige magiffe Forfattere.

i

Om den faa kaldte Dr. Joh. Faust har man alt i det i6dc Aarhundre
de udgivet adffillige opdigtede Biographier. Forfatteren af den til Leipz. 1791

Hist, c ri tisch c Untersuchung über das Leben und die Thaten
des als Schwarzkünstler verschrieenenLanbfahrcrs Dr. Joh. FaustS
udgivne:

har angivet tvende LevnetSbeffcivelser, fom til Berlin 1587. 8. og Hamb.
1594« 4
* ffulde vare udgivne.
Ere Aarstallene rigtige, kan disse ikke vare,

fom Forfatteren vil, Udgaver af Georg Rud. Wrdemanns Historia von
d. Schwarzkünstler Dr. Joh. Faust, thi den er ferst udkommet 1599.
Siden have flere beatet denne T-affenstiller og Landstryger med sarffilte Levr
netsbcffrivelftr, men af alle de Efterretninger, fom der opregnes, indeholde
kuns Joh. Manlii, Jac. Thomasii, og i far I. G. Neumanns Arheidev
historiffe Efterretninger.
Alt det andet er Digt, og ligcfaa den gamle tydffe

Comédie om Dr. Joh. Faust, som Lessing dog i sine Literatur-Briefe fra
en anden Side betragtet anseer fom et af Tydfflands ffionneste dramatiffe
Producter.
Naar Nattde i sin Mafcurat p. 520 kalder Faust: un bom
me imaginaire, tine chimere des Allemans; naar den Altorfffe Theolog
N 2
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Io )

K.

Formodninger om de hos vor Almue

I C. Dürrius (3) oqsaa nagter Harn at have varet til, og Fablerne om ham
at vare foranledigede alene ved den Mistanke om Troldom, som opvaktes imod
den ved Bogtrykkerkunstens Tilvejebringelse saa heir sortiente Joh. Fust —
troer jeg at de seile begge.
At den Mainziffe Fust eller, om man vil kalde
ham saa, Faust jo nodvendig maatte blive anfeet som Troldmand, saa lange
han stinlte Kunsten, og solgte sine Bibelstykker og andre sine Beger som
Haandstrivter, bchever ikke engang noget historist Beviis.
Men at han stulde vare den ved gandste andre Handlinger og gandstc anden Lcvemaade beryg
tede Troldmand Joh. Faust, kan ingen falde paa, som laser de Efterretnin
ger vi have om ham fra tvende tioevcerdige Vidner, der selv have feet og
kiendt ham: Joh. Tnthemius (4) og Conr. Mutianus Rufus (5).
Man tillade mig herom at anmcerke, ot begge disse Mand have stet Faust
lange efter den Mainziffe Fausts Dod (6).
At de begge navne ham med
Fornavn Georgius, at Trithem, som har kiendt meest til ham, og har givet
06 de bedste Efterretninger, udtrykkelig striver: dt Faust selv fic titulum fibi
conuenientem formauit: Magifler Georg. Sabellicus, 1 Fauftus junior,
fons necromanticorum, aftrologus, magus fecundus, chiromanticus, agromanticus (7) pyromanticus, in hydra (8) arte fecundus.
Efter dette maa da Troldmandens Fornavn vare Georgius og ei Johannes:
hans Families Navn maastee vare Sabellicus: Faust den Anden kunde
han selv have kaldet sig, for at stille sig fra Faust den celdre, font ved Bog
trykket kunstens Opfindelse var bleven udraabt for Troldmand (9).
Eller vil
man hellere antage Faust at have vaner hans Familienavn, kunde han maa
stee
(z) S Ct Brev, som finbes i J. G. Schelhornii amoenitatibus liter. V. p. 50 feq.
(4) I tt Brev, fom findes i ben Spigclste Samling Pag. 312.
(5) I det 120. Drev as den Tcnzelffe Samling Pag. 95.

(6) Trithem 1507, Mutianus 1513.
(7) C. 2l. Heumann i et Brev til vor Sl. Dr. E. D. Hauber, som findes i sammes
Bibliotheca magica III. p. 198, formener at bet bor låses aeromanticus.

(8) Heumann mener at hydromantica srs ffulbe hervcb forstaaes. Der ffal maaffee
snarere lases in neutra arte. Trilhemii Breve ere overalt meget urigtig aftrykte.

(9) Vi har paa faa ban en Maabe to Hrr. Philadelphia.
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jkee have opkaldt sig Sabellicus enten efter den i Magiens Historie bersmte
Troldmand og Skribent Zabul, eller efter den i Magiske ogsaa i de Faustiske
Skcivter forekommende mcegtige Aand Sabttl. Tkithem og Joh. Manlius
beskrive ham for Resten som et overmande ondt og lastefuldt Menneske. Manlius kalder ham (10) turpiffimam beftiam et cloacam multorum diabo
lorum.
Man tillade mig at afskrive en eneste Tildragekfe med ham, hvor
han dog ikke viste sig saa ond, som han ellers skulle kunde have vcrret.
Phil.
Camerarius, den beronue Joachimi Son, fortæller om ham i sine horis
fubfcifivis I.’p. 314, at han i et Selskab blev engang anmoder om nt vise
dem er eller andet af hans Kunststykker; lcenge kod han sig bede, men endelig
tilbyder han sig at ville ved sin Kunst forskaffe dem, hvad Frugt de behagede.
De bleve enige om Viindruer.
Han bad dem fatte sig om Bordet, leverte
dem hver en Kniv, og naar de saae den Viinranke for dem, som han midt paa
Border vilde lade fremvoxe, enhver da nt valge sin Klasse, holde Kniven paa
Stilken, og naar han gav et aftalt Signal, paa engang afskiere hver fin.
Alling skedte med storste Taushed.
Faust opfyldte Vcerelfet med Damp af
magisk Regelse, og Selskabet saae Viinranken opstige, hver valgte sin Klasse,
og sad fcerdig til at giere Snittet.
Men Signalet udeblev.
Rogen for
svandt; og med den Viinranke og Viindrue. ; Enhver fad nu ved Bordet,
holdende paa Ncesen med den ene Haand, og med Kniven oploftet over samme,
fcerdig at skiere til.
Havde Faust vcrret turpidima belli a et cloaca mul
torum diabolorum, undrer jeg mig over at han ikke gav Signalet.
De
samtlige Herrer havde da sadl der i en hestig Maade uden Ncrser.
Dog Faust som forcgiven Skribent bor alene interessere mig.
Under
folgende Titler har jeg deels selv seet, deelö kiender af andres Efterretninger
foregivne Faustiske Sknvter:
1) Pracrisirter Geisterzwang, hvoraf Voigt og Freytag omtale en trykt

Udgave til Paffan 1605. 12.
2) Praxis cabalæ albae > (andre nllcegge et nigræ, fom ei stod paa det
Exemplar, som jeg kiender).
91 3
*
' 3) Mi-

(10) I fine Collectaneis p. m. 39, hvor han dog kalder ham med Fornavn Johannes.
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Mirakul- und Wunderbuch, genannt der dreifache Höllenzwang.
Der so genannte schwarze Mohrenstern.
Die Äauckelrasche.
Haupt- und Kunstbuch, d. i. aller Cabalj'sten und Weisen Fundamental-

Praxis zur Lehre, in geheim seinem Diener Christoph. Wagner hinter
lassen.
7) Höllenzwang ad thefaurum. 8) Dort. Faustens Schlüssel von dem Zwange der Höllen.
Ex originali
bus, Francks. 609, kryft under saadan Titel, om hvilken siden. Ad Wil
lige af disse Skrivter ere kuns meget (iöit fra hinanden förfficllige, og
nogle af dem antrceffes ogfaa under Alberti Magtti Navn. Men under
Cyprians Navn har jeg dog med nogen Forandring og Trllceg seek danjlke
Oversættelser af No. 7. eller Fausts Höllen zwang ad thefaurum.
I
det ene Exemplar var et Udtog af ClavicCila Salomonis n'senct.
Og i
tydske Eremplarer, eller naar ovcrtroizVe Folk vil see sig rigtig forsynede,
pleter ogsaa en Clavicula Salomonis at tilfsieS saa vel ved No. 3. som
ved 9?o. 5. af ovenanfsrre Fattstiste Beger.
SaalcdeS sindes ved de
Julenat 1716 til Jena foretagne Besvarmger, som kostede to Mennesker
Livet, da de qvaltcS af Kuldampen, Fausts Höllcnzwang og Clavi
cula Saloinovis tilsammen brugte (il.).
Saalcdes sinder jeg i Jntell.
Bladet til den Jenaij^e allg. Litt. Zeit, i Aaret 1790 at tilbydes i Leipzig
et Exemplar af Dr. Fausts Höllen- und Gcifterzwang nebst dem Tractat
Salomonis jeden Dienstgeist in beliebiger Gestalt zu bekommen, mit der
Clavicula Salomonis Rom. 1510.
Af hvad den nu afdode noksom
bckiendle Dr. Bahrdt i sin LevnetShestkrivelse r. Th. S. 178 til 204 anforer om sine i Leipzig foretagne magiske Operationer, kan jeg see ar hans
Höllenzwang ogsaa maa have havt et Tiling af Clavicula Salomonis.
Jeg har bemcrrket at det ene og sterste af de magiffe Beger, som vor
Almue giemmer under Cypriatts Navn, er en Oversættelse af Fattstes Höl
lenzwang ad thefaurum.
Men hvor man kom til Navnet kunde jeg ikke fal
de paa,

(n) See herom: Actenmassige Relation von dem, was in der Christnacht mir einem
Studioso Medicin«, 2 Bauern und 3 Wächter zu Jena sich zugetragen. Jena 1716. 4.
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de paa, forend jeg 1778 i den Hamborgsse Licent. Jac. Frid. Wiederholds
Bogcaralog fandt iblandt Oktaverne felgende No. 2623. j£>. M. Cypriani
Höllenzwang ex originalibus Lcipz. 559 og endnu i samme Bind, Dr.
Faustens Schlüffe! von dem Zwange der Höllen ex originalibus Frf. 609.
Ieg gav absolut Comrniffion paa den: min Commissionair drcv den til 6q
Mkl. og dermed flap han.
Han skrev mig til, hvad jeg vidste, at det var
en snauS Bog em at grave Skatte og deslige, og ikke vcrrd at eie.
Om jeg nu end ikke fik Bogen og beholdt mine 20 Rdlr. oplestes dog for
mig en Gaade, som jeg for ei kunde fatte.
I engelsse Bibliotheker findes
nogle paa Pergament fikrevne Haandssrivter af et Par flette overtroiske Beger
af magiss Indhold, som trllcrggeö en Cyprianus. I andre Lande horer man
intet til dem: men Bonderne og den ringeste Almue i Danmark have dog
Overscettelser og hyppige Afssrivter af dem.
Skulde man da alene i engelsse
Bogsamlinger og hos vor overtroisse Almue finde disse en gammel Cyprianus
falsselig tillagte Boger? Nu derimod begreb jeg, at naar Almuen i Tydssland
havde iblandt sig en Cypriani Höllenzwattg, kunde vor Almue ligesaa gierne
faae den, som Ulspeils Historie, fra disse vore Naboer.
Men i Fald, som jeg formoder, vor Cyprians dansse Bog ssulle varte
en Overscrttclse af Fausts Höllmzwang ad thefaurum, hvordan er da den
Leipzigsso trykte Udgave, som forekom i den Wicderholdsse Auction, kommet
til at fere Cyprians Navn.
Jeg erindrer ikke saa noie hele Titelen af den
tydsse Faustisse, om jeg maa kalde det, Original, men er maassee Fausts
Navn ikke paa anden Maade tilkiendegivet paa Titelen, end som det er sseet
paa Titelen af en latinss Oversættelse af Fausts V«rk, som jeg har ved
Haanden, saa kunde denne H. W. Cyprian, som maassee kuns var Udgi«
veren, let blive i Catalogcn ncevnt som Forfatter.
Titelen paa den lakiltsse
Oversoettelse er: Hie Liber eft in utramque patrem perfectus.
Primo
ut eo omnes fpiritus infernales qui thefauros abditos cuftodiant, pro
vocentur : fecundo, ut eo omnes thefauros, qui in terra, vel fuper
terram, vel fub aqua vel locis occultis latent, inveniantur.
Et vo
catur Vinculum infernorum.
Editus a magno illo principe M. I. F.
et facro loco literis comprehenfus a her findes nogle Charakrerer, som

jeg
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jeg ei kan lerse eller forklare, men i deres Sted har maafkee Udgiveren eller
Overscetteren norvnt sig, og har vceret denne H. W. Cyprian.
Foruden ovenanførte Cypriattste Bog, som den vigtigste, da det er den
Cyprianus, hvorved man skulle kunde mane Aander til sig, har vor Almue
endnu en anden mindre Bog, som ogsaa føret Navn af Cyprianus. Denne
er mere afholdt, og holdes for mere brugbar, da man uden just at incommodere Fanden selv med ar komme, kan udrette mange i en LandhuuSholdning
brugbare Ting: flaae Øtct for Exempel ud paa en Tyv; komme ham tfl selv
tit bringe igien, hvad han har stiaalet; opdage om Qvcrg er af Hcxe forgjort,
og da løsne samme, curere Tandpine, Fallende-Syge, stille Blodet, døve
Ilden, gisre ot Hunde ei kan bide en, giøre sig skud- og stikftie, faae Rceven,
tillehaande vilde Dyr, ogsaa Fruentimmer til at løbe efter sig rc. re., som alt
sammen skeer ved ot lcese visse Ord, og foretage sig visse Manoeuvres, men uden
tit den onde Aand fremkaldes.^ Da Cyprianus engang var blevet en ckassisk
Forfatter t Magien, har man vildet skaffe dette elendige Toi Tillid ved at ud
give det for hans Arbeide.
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Matthias

Saxtorph.

It bi de of mine foregaaende Afhandlinger, som angik de Monstra, der fs-

des uden Hovedskal, hvilke i Almindelighed kaldes Acephali eller Kattehove
der, bemcerkede jeg den Overeensstemmelse, som sindes i de forskiellige Subjecters Bygning, og deraf uddrog adskillige Slukninger, hvilke gaaer imod
dereS Sttlninger, som antager at Moderens Indbildningskraft skulle vcere
istand til alene at frembringe flige Vanskabninger, og ansees for den virksomsie Aarsag til disse Afvigelser fra Naturen.
9?p Styrke for denne min Mening har jeg nu erholdet ved den beromte
Prof. Samuel Thomas Sommerings Aftegning og Beffrivelse af nogle
Acephalos, som ere fundne paa det anatomiske Theater i Cassci (*).
Det
forste Slags, han beskriver, stemmer gandske overeenS med dem, jeg sidst i
Videnskabernes Selskab foreviste, og af hvis Skeletter jeg ved en anden Leikiahed har givet Aftegning, nemlig i den anden Tome af Commentariis
Soc. Medie. Havn.

De

)
(*

Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten. Mainz,1791.
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De Svrige fem Species, som han i dette Skrivt afhandler, folge paa
hinanden gradviis, fra enkelte til dobbelte Acephali, og ere for Grandsteren
af fan megen Vcrrd og Vigtighed, at de opfordrer til at underage alle fore
kommende Monstrosireker, for maastee engang at kunne inosee de Regler,
som Naturen end ikke forlader, naar den nodes til at afvige fra dens fred
vanlige Gang.
Med Hensyn dertil, skak jeg udbede mig SelstabetS Opmcnksomhed,
naar jeg nu agter at beskrive tvende Monstra af et andet Slags end de forri
ge, hvilke jeg felv haver betragtet, og hvoraf jeg kan fremvise bel ene for
Selskabet, fer desto neiere at betragtes med fer lieds Opmærksomhed.
Til at kiende noragtig Overeensstemmelstn imellem de forekommende
Vanskabninger, .vil det vel ikke vc?re fyldcstgiorcnde alene at underssge deres
udvortes Skikkelse, endstiont deri sindes en meget stor Lighed, fa o. at de stceste Naturkyndige, der bevare Monstra i deres Samlinger, lader det gierne
beroe ved at under söge den udvortes Skikkelfe, .paa det at ikke den anatomiske
Grandstning skal forandre Anseelsen.
Men uden al Tvivl er det den ind
vendige Bygnings Forstiellighed, som ved Anatomiens Hielp opdages, der
bor i fen
*
lcegges til Grund for at l«re oö den Gang af Naturen, hvorved
Monstrostketerne gradcviis gaaer frem fra de enkelte til de mere sammenfatte,
og overtyder os om, at intet i Naturens Rige steer ved Spring, men ved
Sammenhceng og Orden, endog i de meesi uordentlige og forvendte Skab
ninger.
Dkt forste af disse Monstris, hvoraf ncervccrende Specimen fremvises,
var et Drengebarn, som blev fodt i siekke Maaned, hvis Indvolde hang ud
af Underlivet, og hvis heire Laar, Been og Fod manglede.
Ved at betragte det udvendig, fandt man at den venstre Sidedeel og
Ryggen havde sin ordentlige og naturlige Skikkelse, men paa den hoire Side
vax Underlivet fra Brystet af aaben, og Indvoldene udfaldnc; den heire Underextremitct var tilligemed det Uncrvnbare-Been reent borte; ved Hoften,
hvor denne Underextremitet stulle gage ud,- fandtes en lille Pose i Huden af
Slorrelse som en Nod.
Underextremileten derimod paa den venstre Side fandtes meget feer,
Kneeet krummer, og kunde ikke lade sig udstrække formedelst at Huden gik
stram
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stram ud fra Laaret kil Benet uden at giere den sædvanlige Folle under Kn«e-

bsiningen.
Foden var temmelig bred, og dreiet faaledes til Siden, ot Understaden
vendte indad.
Begge Overextremireterne vare usædvanlig foere, Hornderne meget bre

de, og Nceglene hindeagtige.
Hovedet var ongefcrr 2f Tomme langt, havde sin naturlige Skikkelse, '
undtagen paa Baghovedet stod Huden ud fra Hovedstollen, og formsene en
liden Pose opfyldt med en Vredste, som dog ei var af synderlig Ma-ngde.
Brystet var nedentil imod Underlivet smalere end oventil, og ligesom
sammenklemt paa Siderne, saa det forestille en omvendt Kegle af 2 Tom

mers Lcsngde.
Underlivet var 3 Tommer langt, og paa den venstre Side noget bedcekket med de almindelige Beklædninger, men foran og ved den hoire Side var
det gandste blot og aabent fra Brystbenet af lige ned til Fodsclsdelene.
Skambenene tilligemed det hoire Uncrvnbare-Been fattedes i Bekkenet.

Af de udfaldne Indvolde faaes: Leveren overst, som var meget stor,
og hang ud tilligemed Maven, Kroset og alle Tarmene.
Alle disse nogne Dele havde i Modcrsliv vcrret bedcekkede med Tarmescekkcn (Peritoneum), der var sammengroet med den inderste Flade af den
halve Moderkage lige fra Randen af Moderkagen af indtil Navlestrengen,
til hvilken samme Seek gav nogle Forlængelser, der bandt Strengen i en bslgeformig Skikkelse, og forkortede dens Lengde, som i alt, naar den blev ud
strakt, udgjorde 203 Tommers Lcengde.
Samme Strceng gik i denne bolgeformige Skikkelse ind i Underlivet paa
det Sted, hvor Skambenene manglede, og havde kun en eneste stor Arterie,
som vac en Continuation af Aorta, og en meget tynd Vene, fom neppe ud
gjorde - af Arteriens Tykkelse.
Ved Indgangen i Underlivet gik denne Arterie ind under den hoire
Nyre, som laae i Midten af Underlivet, ligeover Lendebenene, og forvand
ledes siden til Hovedstammen af Aorta.
Venen i Navlestrengen rog derimod
sin sædvanlige Gang op ril Bugten af Leveren.
O 2
Bagved
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Bagved Tarmescrkken laae den omtalte heire Nyre ovenpaa Lcendebenene; den venstre fattedes qandsike.
For den venstre Eide af Nyren gik
Nyreganaen nev til Blcrren, fom var temmelig stor, og laae paa sit sæd
vanlige Sted imellem de yderste Bedækninger og Endetarmen.
Fra Blcrren gik Uringangen ind i membro virili, som var liden,
og ubedcekkct af Forhuden.
k
Under samme aabnede sig Endetarmen, der ved at trykke de tykke
Tarme gav en tynd bruunagtig Ureenlighed af sig.
Milten fandtes hängendes ved Maven imellem Tarmene udenfor sit
rigtige Leie.
Tistiklerne vare ikke at finde, heller ingen Punge, dog fandtes en
liden Pose under Endetarmens Aabnlng, som lignede Pungene, men havde
ingen Som eller Raphe.
Tarmescekken, som foran havde omgivet og bedcrkket Tarmene, blev
ssnderreven i Fodselen, og adffildt fra Underlivet, men hang fast paa den'
halve Deel af Moderkagens inderste Flade, og formecrte langs ned med
Navlcstrcengen en stor Pose, hvori Underlivets Indvolde havde lagt. —
Denne Pose var oventil heftet til den halve Deel af Moderkagens indvendige
Side, og med sin ene Side langs ned med Navlestrengen, men med den
anden til Hinderne fclv, fom omgiver 2Egger; og dette var det marrkvttrLigste som udvendig fandtes paa dette Barn.

Man har adskillige Exempler paa Bern som er fedte til Verden, hvor
Underlivets Bedcekninger i stsrre eller mindre Grad ere fundne manglende og
Indvoldene udhcrngende.
I en Dissertation af Dr. Georg Albert Fried,
udgiven i Stradsborg 1760, finder jeg 67 Exempler paa stige Misdannelser,
hvilke han efter deres Forffielligheder har inddeelt i 3 Classer, og denne Ind
deling agter jeg indtil videre at folge.
Den forste Classe indeholder de Born som ere fodte med Underlivet
aabenr, og med nsgne udhcengende Tarme; af stige Born anforer han 26.
Den anden Classe indbefatter Born som ere fodte med aabent Under

liv, og Indvoldene alene bedcekkede af Peritoneo eller Tarmescrkken; af disse
opregner han 5.
I den
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I hen tredie (Efaffc opregnes de Børn som fedes med Brokhcrvelser,
eller hvor Tarmene havde trcengt sig frem igiennem en Aabning ved Navlen;
og deraf har han anført 36 Exempler.
Efter denne Inddeling troer jeg at dette af mig ovenbeffrevne Foster,
endffiønt det syncs at have Tarmene nsgne og udhcengende igiennem det aabne
Underliv, uden nogen Bedoekning, dog alligevel bør henseres under den an
den Classe, hvor Indvoldene ligge Vedcrkkede af Tarmehinden.
Thi betragter man hvorledes dette Barn laae indenfor Hinderne af TE gget, omgivet af Modervandet, førend det kom til Verden, da sinder man
at de almindelige Bcdcrkuinger paa Underlivet (integumenta communia),
Overhuden nemlig, Huden, Fedthuden og de fem Bugmuffler, som foran
og paa Siderne scedvanlig bedcekker Underlivet, og som understøtter de inde-,
holdne Indvolde i den underste Huulhed af Legemet, manglede gandffe paa
den høire Side, og Huden efterlod blot en Rand paa den venstre Side af
Underlivet, saa at Leveren, Maven, Tarmene, kort alle de frie liggende
Indvolde, laae udenfor Huulheden, hvor disse Bedækninger fattedes.
Men
da Peritoneum eller Tarmescrkken fandtes af en usædvanlig Udstrcrkning, og
naaede fra Fostrets Underliv af op til Moderkagen, som den var angroet til,
saa sees heraf, at denne Seek har egentlig ikke manglet, at Indvoldene ikke
egentlig har lagt udenfor den førend ved Fødselen, da den formedelst Hinder
nes Bristning blev revet itu, i det Barnet blev fremkrakt, og Indvoldene
blottede, som derved udvcrltede af den Pose, Tarmescrkken hidindtil i Mo
dersliv havde formeret.
Dette er vist nok et uscedvanligt Tilfcrlde, at Tarmescrkken hcrnger sig
umiddelbar fast til Moderkagen, men jeg sinder alligevel en Grund dertil,
fom oftere forekommer end just i dette Fald; thi saa ofte Huden og Mufflerne mangle paa Underlivet, saa kan stige Hinder ved den ringeste Irritation
betcrndes, og den under Betcrndelsen frembragte Vcrdffe sammenklistre begge
Hinderne til hinanden, og forvolde deres Sammenvcrxt.
Et lige Tilfcrlde har jeg ved en anden Lejlighed erfaret og bestyrker denne
Mening, ved at vende udi Moderen (Utero) et Barn, som havde en splittet
Rygrad (Spina bifida), og hvor der isteden for de almindelige Bedcekninger
var blot en hindagtig Pose over Lauderne, fandt jeg at det var sammenvoxet
O 3
med
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med Wggets indvendige Hinder, saaledes ar jeg med Fingerne maatte ligesom
sikccelle Fosteret lsS fra det Sted i Moderen, det var angroet til (*)♦
Ligesaadanne Sammenvoxninger vilde uden Tvivl oftere hendes imellem Fostret
og Hinderne af TEgget, naar Huden paa Fostret, der er overtrnkken med
' eti feltet Materie og det mellcmvcrrende Modervand, ikke forhindrede Sammenvoxningen.
Det er da uden ald Tvivl, at Tarmescekken har virkelig bedcekket Un
derlivet, og indbefattet Underlivets Indvolde, men paa en uscedvanlig Maas
Le er blevet forloenget og angroet til Moderkagen.
Men hvorfra hidrsrer da
Dens uscrdvanlige Fsrlcengelfe?
Det forekommer antageligt, at ved Fostrets
tiltagende Vcext og Tyngsel, ved dets daglige Synkning og Ncrrmelfe imod
Modermunden, har den angroede Tarmescrk varet node til at give efter, og
som alle hindaglige Dele tvunget til at lade sig forlange; ja maaskee endog
denne Tyngsel og Trykning har foraarsaget ved sin Irritation paa Moder
grunden, og ved at stramme paa Moderkagen, som i den forste halve Tid
af Svangerskabet sidder langt fastere end at den har kündet lade sig lose, at
samme har foranlediget Moderens utidige Sammenrrcekning, og Fostrets

Utidige Fodses.
Dette Specimen vifer os alrsaa en besynderlig Forandring ellep Afvi
gelse fra de almindelige Slags Monstra, som fedes uden de udvendige Bedcekninger paa Underlivet, og hvis Indvolde alligevel ligge stkiulte af Tarmes
fcekken; og af den Aarfag holdt jeg det ikke uvigtigl at kiende og beskrive den,
som den og i sig selv er sieldnere end nogen af de 67 som Fried opregner.
Vil vi da ved disse Fostres Betragtning gaae frem og efter Somerings Exempel ordne dem paa en Slags Maade, saa finde vi, 1) Nogle,
som savne en liden Deel af Underlivets Bedækninger, og fodes med Brokhcevclfer: 2) Andre, som mangle en stsrre Deel og ncesten alle Underlivets
udvendige Bedækninger: 3) Nogle, som have blot Tarmescekken, der rcrt
omklceder Underlivet, uden at voere angroet ti! nogen anden Deel: 4) Andre,
som have Tarmescekken vidt udstrakt fra Underlivet, og sammenheftet ril Mo
derkagen: 5) og endeligen nogle, som have hverken Bedcekniuger eller Tar
me scekken.

Det
)
(*

Vid. Act. Reg, Societ. Medic. Havn.
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Det andet Foster,

hcnhorende til samme Classe fom den forrige,
hvilket jeg. og lovede at bestrive, var et Pigebarn, fom for nogle Aar siden
blev fodt her t Byen.
Barnet var fuldbaaret, temmelig stcerk af Legem og
Krcefter, og fodres naturlig og levende til Verden:
Iordemoderen berettede
mig dette Fosters usædvanlige Tilstand, skaffede mig Lejlighed til selv, til
ligemed Hr. Institsraad og Prof. Callisen, at see og undersoge. dets Til
stand.
Vi fandt Barnet tredie Dagen efter Fodselen levende og munter;
det skreg temmelig hsit, pattede som scedvanligt, sov til sine Tider rolig,
havde de sædvanlige Afforelser, men brakkede sig temmelig ofte, og var i
evrigt velstabt, undtagen at Underlivets almindelige Bedakningcr og alle 5
Par Bugmustlcr manglede lige fra Brystet af til Fodselsdelene; Tarmescekken
var heel, og bedækkede Underlivets Indvolde, hvilke stinncde frem under
den ligesom igicnnem en hornagtig Hinde.
Man fa ae Tarmene temmelig
udspenvte, rodaglige, med en Beveegelse hist cg her ligesom en Omveltning
imellem dem.
Det tykke meconium eller Barnets grønne Urcenlighed af
sortes igicnnem den naturlige Vei, og Barnet levede i 6 Dage.
Da det
var dod, blev der siden i Stilhed begravet, uden notere at kunde efterfees
eller aabnes.
Dette levende fodte Barn var altsaa en fuldkommen An af dem fom
Fried i denne Classe bestriver.
Betragter man nu Underlivets Tilstand snav cl paa dette fuldkomne,
fom paa det forste ufuldkomne Foster, faa finder man en betydelig Mangel
af blode og Kioddele, fom ved deres Beklædning, Underststtelse og Virkning
tiener i naturlig Tilstand til de naturlige Forretningers (actiones naturales)
Fuldforelft, paa hvilke Sundhedens og Livets Vedligeholdelse beroer. Ved
disse BngmustlerS Virkninger og Tryk paa de underlagte Dele i Underlivet
befordres Fordoielfen, udtrykkes Gallen af Gallcblceren, Spyttcsasten af dcn
store Spyttekicrtel (Pancreas) i Underlivet, hvilke Vcedster iscer tienc til at
oplosc, blande og forandre Maden i Tolvfingertarmen; ved dem uddrives de
grove, de stadelige Ureenlighedcr og Vinde igicnnem de tykke Tarme; ved
dem befordres Urinens Adskillelse i Nyrene og Udladelse af Blceren; ved de
res Hielp stydes Noeringssaften op i Brystcanalen, Sceden frem igicnnem
Afledningscanalen hos Mandkionnet ned i S«debl«rene; hos Svangre frcmstydes
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skydes Fostret ved diffe Mufflers Medvirkning i Fsdselen; med sammes afvexlende Modvirkninger mod Brystet lettes Aandedrcetten, befordres Circulationen, og suldfsreS forffiellige Bevcegelfer, som udfordres til Legemets
Bevægelser og forffiellige Stillinger, hvilke uden diffe Mufflers Ncerveerelse
og Bistand ikke ordentlig kunde fuldføres.
Og diffe ft.a vigtige Redskaber
ril saa nødvendige Forretningers og BcvcegclserS Fuldførelse manglede gandffe
hos dette levende og fuldbaarne Barn.
Dersom man opkaster det Spørgsmaal, om det forste saa ufuldkomne
Foster, ifald det havde opnaact sin fuldkomne Modenhed, kunde vel have
levet? og vedligeholdt Livet Med nogen Bestandighed? da kan man alene be
svare det med rimelige Gisninger.
At det mueligen kunde bleven fsdt leven
des, og kunde have levet en kort Tid ester Fodselen, er at formode ester den
Fserlighed det allerede havde erholdt i Forhold med Tiden af Svangerffabet;
da det allerede i Vcext og Storrclfe havde tiltaget ligesaa meget fom et andet
Foster af lige Alder pietet at have j Modersliv, saa ville det, naar det i den
ovrige Tid af Svangerffabet havde vedblevct at tiltage i lige Forhold i Foerlighed, vcere at formode, at det og var bleven fodt levends til til Verden.
Men om det ved saa stor en Mangel af Dele kunde i nogen Tid efter
Fedsclen have vedligeholdt Livet, derom er meget at tvivle.
Vel finde vi ved det sidfiomhandlcde Fester, ot det har levet nogen Tid,
at Livets og de naturlige Forretninger have varet vedholdende i 6 Dage; men
desuagtet var Livet kuns kort, og formodentlig vilde have blevet kortere hos
det forste Barn, hvis Indvolde laae blottede for den udvendige Lufts Vold
somhed, og ethvert aydet Legems altid smertende Paavirkning, da den stel
ingen Understottelse eller Bedcekning havde af Tarmcscekken, der i Fsdselen
var brusten itu i det Barnet ffulde ffilles fra Moderkagen.
Men saa meget lære vi ved saadanne Erfaringer, at Naturen soger af
fig selv Udveie til at rette eller formindffe de Mangler, som ved saa vigtige
Deles Mangel her ere msdte.
Manglen af de anførte Dele ved Underlivet 'har nødvendig tilbageholdt
de naturlige Forretninger, som jeg forhen omtalte, tuen Legemet har dog
havt andre Hielpemidler til at udfore dem.
Enhver DeelS egen Vitalitet
og bevKgende Krast frembringer i nødvendige Tilfalde alene de Virkninger,
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hvortil naturligvils flcrc Kofter behøves.
Derfor fane man hos det levende
fodte Foster, som manglede Bugmuffl rne og Uriderliv.us Bedækninger, nt
Fordøjelsen, UrecnlighcderneS Afforcls og øvrige nårurliqe Forretninger qik
alligevel for sig ved Delen.S egne Virkninger i nogle faa Dage efter Fedselen,
Men kunde af Mangel paa de medvirkende Muffler ci længe med tillorlig Let
hed vedligeholdes, hvilken Mangel hos stige Born bliver altid en nsdvendig
Anrsag til Livets Forkortelse.
Forend jeg endnu afbryder min Betragtning over disse Bsrns Misdan
nelser eg Afvigelse fra den naturlige Tilstand, tillades mig korteligen at ykkre
nogle Tvivl om den faa almindelige antagne Aa« sag til samme, hentet fra
Indbildningskraftens Virkning til at frembringe stige Vanskabninger.
Pro
fessor Laltschmidt, i et Program ril Doctor Huflands Differta tion de
Embryone herniofo trium menfium Je næ 1767, forklarer os Tingen
paa denne Maade: "Det er bekiendt nok i Praxi (siger han) at der ved Ind" bildningSkraften hos Frugtsommelige ffeer forunderlige Afvigelser, som nor
dsten ere mcoelige; man fan ansere utallige Exempler, som bekræfter hvor" ledes f. Ex- en frugtsommelig Kone, som fa ae en Kat, der var ovcrkiort,
" saaledes at Tarmene hang den ud af Underlivet, hvorved hun blev faa for«
"strækket, at hun qik hiem og fedte et Foster, paa hvilket Underlivet ^ar
"aaben, og Tarmene hang ud.
Skulle stigt et Syn være tilstrækkelig nok til at frembringe faa stor en
Virkning paa et allerede dannet oq fa a vidt tiltag.t Foster i Modersliv, fa a
Vilde der i mine Tanker findes mange flere af dette Slags mied anede Fostre,
siden det ofte moder, at fee overhørte Hunde og K..tte, hvorpaa ftugtsommelige Koner kunde forfee sig; og tilstaaer man endog Indbildningsklaften fa a
stor eti Virkning, at den kunde foraarsage Underlivets Bristning paa Fostret,
faa bliver dct dog ubegribeligt, hvorledes denne B-istning ku.lde ffee hos de
af mig ovenanførte Fostre, faaledes at derved gandffe borttages de 5 Muff
ler paa Underlivet af det forste Barn, og alle 10 Bugmuffl» r paa det andet,
uden at efterlade noget Spor eller Levninger of dem tilbage.
Havde disse
Muffler væ.et til førend Indbildningskraften virkede, faa ni a a tte man jo
endnu finde Levninger af dem, esterat de ved Jmaginationens Kraft vare
brustne, og havde de allerede manglet forud, eller ikke været ril forend JmaNt Samling V. B.
•
P
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ginationens Virkning ffedte, faa har jo Indbildningskraften heller ikke kort
taget dem.
Og hvorledes skulle det vel lade sig tcenke, at den famine skade
lige og ode ceggende Indbildningskraft, som efter faa ffrcekfomt et Syn kunde
tilintctgiore faa mange Muffler og Underlivets udvendige Bedækninger, ja
bortrive Navlestrengen fra sin scrdvanlige Udspring ved Navlen, at den ffulle
igien knude vcere istand til at hefte Tarmehinden faa fast til Moderkagen, og
mage det faa vel for Barnet, at Navlestrengen, som ved denne Hdelttggelse
var afreven fra sit rette Sted, ffulle igien finde en ny og usædvanlig Indgang
neden i Underlivet, hvor Skambenene syntes for denne Fordeels Skyld at
mangle, og der at forene den eneste Arterie, den havde, med Legemets store
Arterie, fom kaldes Aorta (*).
Det synes antageligere, at Naturen, forstyrret i sin ordentlige Frem
gang, feger nye Udvcie for at erstatte Manglen.
Betragte vi i feer de Exempler, fom den la-rde Prof. SsMMeNttg anferer i ovenanfsrte BeffrivUse over Acephales ),
(**
faa synes disse Vanskab
ninger at afgive de stcerkeste Beviser imod Indbildningskraftens Virkning, da
selv de ivrigste Forsegtere af denne Hypothese ei vil veere istand til at forklare
hvorledes Moderens Imaginationekrafr, der knuser og tilintetgior en Fierdedecl eller en Halvdcel af et Barnchoved, har strax igien et andet halvt eller
heelt Hoved at tilsætte, der paa den ordentligste og meest symetriffe Maade
fremvoxer i lige Proportion og Sterrelfe med det forste, fom om begge disse
Hoveder fra Begyndelsen havde verret dannede til hinanden uden nogen foregaaende Virkning af Indbildningskraften.
Saaledes er det ikke sielden at vi forvildes, ved at hcenge formeget ved
en Hypothese, som synes os faa let, at vi derover foralemmer at efterfoge de
gyldigere Aarfager, fom dog uden Tvivl i de fleste monstrefe Begivenheder
ligger i den formende Krafts Beffaffenhed oa Bukning, fom tilscetter,
fratager, fordeler og omflytter de organiserende Dele efter visse bestemte Dan•
nelscs(*) *?ft Navlestroengnr havde ikke mere end een Arterie, dertil er Aarfagen let at ind»
see; siden den hoire Sides Erkremiket manglede, faa manglede og Arteria iliaca
dextra, fem fa? an fees for Stammen, ved hvis Fordeling Arteria cruralis dextra
og siden inden t Bekkenet Arteria umbilicalis omsider Udsiammer.

(**) Vid. Semmering. L c.

paa hvilke Underlivets Vedcrktlinger marrgsede.
nelseSlove, fom hidindtil etc o S ubckiendte, men qtvcr sig ved adskillige Tilfcelde tilkiende saavel Ho6 Planterne som Dyrene i begge Naturrigerne (*).
Dette er Grunden, hvorfor jeg seger at fremstille Beviser imod den
Sætnings Almindelighed, at Indbildningskraften stkal kunde udvirke saa
usadvanlige Misdannelser, fom i forffiellige Vanskabninger benrarkes.
Det cr endog Umagen vcerd at kilfoie, at jeg tilligemed nogle af mine
Tilhorere udspurgte neiagtig Moderen til det forste Barn, vm hun vidste at
angive nogen Aar fag, eller vidste at have forfeit sig paa nogen Ting, fom
kunde have foranlediget dette Uheld paa Barnet, hvilket hun bcncegtede, da
hun ingensinde erindrede sig eller vidste hverken at have stkreekket sig, eller fore
stillet sig noget, fom kunde hcnfores til dette Tilfalde, nren tverlimod havde
altid varet munter, foelt Bevoegelse af Barnet i nogle Uger, og forventede
sig en lykkelig Fodsel.
Samme Tilstaaelse erholdt jeg ligeledes af Moderen
til det andel Specimen, jeg har tak om, faa man sikkert kan formode, at
Indbildningskraftens Herredomme vil fvcrkkes, jo mere man uuderfogec An
ledningen, og jo notere man betragter Afvigelserne i Naturriget.
; Imidlertid vise dog stige Misdannelser, naar man sammenligner ffere
af lige Art med hinanden, at Naturen folger i det væsentlige en vis Orden,
en bestemt Gang og Eensformighed i dem alle, saa at man, ved jcevnlig at
samle og beskrive de forekommende Arter, vil knude blive istand kil at forfolge dem Skridt for Skridt, og maaffee opdage en naturlig Orden og be
stemte Love for stige Legemers Misdannelser.
)
(*

F. Ex. ved Polypernes fremvoxne afstaarne Dele, rc.
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Fle erheden af collective Stemmer,
eg

Probabiliteten af samme.
Ved

I. N. Tetens.

yVaae et bestemt Antal af Stemmer (N) baves tit Sagens Afgiorelse, enten

for Ja eller Nel, uden at fordele dem i stere end tvende modsatte Classer af
hekra'ftende eller benegrende Stemmer, faa fan der aives forfficllige Beffemnulser af den Forhold, som Antallet af den ene Claffe ffal have til An-,
tallet af den anden, paa det at samme Ml antages fom den afgierende Ma

joritet (Overstemning).
§. 2.
Lad Tastet paa den ene Deel af Slemmer voere = A, fa a at det mod
satte bliver zzz N — A, da kan Forholden mellem A og N, eller mellem A
og N — A paa adskillige Maader best mmes, paa det at A ffulde udgiore
Majoriteten.
Sat den ffal vcere =z A : N—A zzz m : n t det mindste,
paa det at A bliver Majoriteten, eller da A er ftørre end N —-A i alle Til
falde, hvori Majoriteten depend, rer af Fleerheven, man Da har i det mindste
A ; N—A = n^d : n, faa fy^er:
-) At

T.

Om Fleerheden af collective Stemmer, rc.

1) At man maa i det mindste have A =
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. N
*

2) Naar kun A = 7^73 • N, eller mindre end samme, saa har A Mi
noriteten.

. N, men <

3) Naar A >

. N, saa har man Stemnrer-

nes Liighed eller Pariteten, hvorved Sagen, hvorom der stemmes,
bliver uafgjort oa ubestemt, enten den skal skee eller rkke ssee; den bli
ver henstilt, omcndskiout Henstillelsen for denne Gang kan have den
samme Virkning, som at negte al den ikke skal foretages.

Den mindste Forskiel for at A har Majoriteten maa voere
—

i. N zzz

. N
*.

. N

Er A = jN for ak have Majoriteten, saa

skal Overskuder af A over det modsatte i bit mindste vare zzzz ?N.
Disse Tilscelde, hvori A skal vare i geometrij? Forhold med modsatte
Antal, vil jeg sorbigaae, da den desuden, naar N antages som given, al
tid kan reduceres til den anden, hvori denne Forhold kan voere en M'ithmetifk

Forffiel.
§♦ 3
*

Sort at A skal i det mindste voere =: N—A^D, eller A = ■ 5N
*4 iD.
Fleerheden er da ikke det samme som den afgiorende Majorttet,
med mindre at D — 1.
Denne sidste dependerer af den forse, men kan
paa mange adskillige Maadcr vcere en Function deraf.
N
rN4
*
Naar D = 1, og N er et essent Tal, saa giver ~ Pariteten, og ——
bliver kun £ Stemmes Overskud, som ikke kan regnes, naar der ei amages

en suspenderende Stemme for at —— bliver et heelt Tal.

...

§♦ 4»

N 4* D

*

Sort nu, at Stemmerne N, hvoraf —udqior Majortteten, er
hver for sig en collectiv Stemme (Ltcmm srmltng, votum curiatum cller
collectivum), som udkommer af Muottketen blandt et vist Antal StemP 3
z
mer
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mer N'.
Det N' fan antages af famine Stsrrelfe for enhver Stemme udi
N, font er dee fimpleste; men da fan der ogfaa voere et andet Ta!, font giver
en Deel af de udi N, og et andet for andre Dele.
Endvidere lad N' vcrre collective Stemmer, fom hver for sig komme
ud af Majoriteten blandt N", og faa fremdeles, at enhver udi N" kommer
af Majoriteten blandt Stemmeantal Nz", fom igicn ece vota collectiva,
og oprinder af Majoriteten af andre, indtil man har de sidste Stemmer,
fom ikke mere ere famlede, men enkelte Stemmer, fom gives af de stem

mende Individner.
Delte forudsat, faa har man

1) Prodttctet N. N'. N". N'"
viduelle Stemmer.
2) Productet N . N'. N".... N1’“1

Nr, som den Sum af alle indi

er Summen af de collective Slem
mer, fom ere de forste der udkomme hver af Majoriteten blandt NT indi

viduelle Stemmer.
Samme Producter er Antallet af de forste Sam
linger, hvori den hele Masse af de individuelle Stemmende er fordeelt.
3)

—5— • —7— - ——....
viser det mmdste Stemmeantal,
hvorved Majoriteten udi den hele Maffe af individuelle Stemmer
kunde opnaaes, eller Majoritetens mindste Antal.
§» 5.
Det sidst meldte (thi det ovrige er i sig felv klart nok) indfeeS paa fol

gende Maade.
For at opuaae Pluraliteten i de sidste Curier, hvori famme
e .
*
_
NJUD
afgrsr den deciderende Majoritet, sikal der i del mindste, haves —-—Stem
mer blandt N paa den overvcrgtige Side.
Men da til enhver af dem udforN'4< D
N"Jh D
dres—— blandt N', og ril enhver af disse igicn —7—, og faa videre ril
de sidste individuelle Stemmer, faa giver Productet

. N--^ P ...

Ver mindste blandt alle N . N'. N"....
For Exempel naar der haves 4 collective Stemmer, fom hver ifær op
rinder af Pluraliteten blandt 25, forudsat at D = 1, faa udsordres 3 . 13
— 39

og.Probabiliteten af samme.
— 39. til Majoriteten blandt ioo for det mindste, det er
uden lcrggeS f for Completeringen) multipliceret med

(hvortil des

*

Scenes isteden for 4 Curler 5, og enhver Curiat Slemme en Folge af
Pluraliteter blandt 25, faa bliver del hele Stemmetal — 5.25 = 125;
det som til Majoriteten udfordrcs for det Mindste 3 . 13 zzz 39, fom forhen.
Naar nu hver af de 125 Stemmer, som cre fordeelte i 5 Curler, igien er et
votum collectivum, fom udkommer af Pluraliteten blandt 25, udi de for
ste Samlinger af de stemmende Individuer, saa har man Summen af alle
Slemmer — 5 ♦ 25 ♦ 25 = 3125; og det mindste Majoritets-Antal =
507, som er ei endnu
af det Hele.
Flere Exempler, isar Stemmegivnings-Maadcr udi de Romerske Co
mitier, og af dem, som ved FrankerigeS Constitution i Aaret 1791 bleve
fastsatte, har jeg miført i en anden Afhandling udi Maanedsffrivtet Mi
nerva, April 1793.

De tilbageholdene Stemmer blive ikke her tagne i Betragtning, men

lad dem vare S blandt N, S' blandt N', og faa videre, da har man for det
N —S-frD N'—S'4-D N"_ S"4«D
mindste MajoritelStal
, og for del
2
2
hele Stemmetal som forhen N.N'.N".... samt for det afgivne Stemmetal
N-S.(N'-S').(N''--S'') ........
§. 7.

Naar

udfordres til Majoritet blandt N, saa giver N-~P Mi

noriteten, eller Majoriteten af det Modsatte.
Naar Slemmernes Antal paa Den ene Side (M) er mindre end

og >

saa haves der Paritet eller Liighed.

Er der Paritet i enhver

af de første Samlinger af de individuelle Stemmer, saa oprinder ingen eollecliv Slemme enten med eller »mod Sagen.

Skeer del i c 11 Deel af dem,

saa

I 20
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faa gives der bortfaldende collective Stemmer, som ikke kan regnes blandt de
deraf folgende Stemmer.
Parilet kommer her alene i Betragtning udi den
sidste Stemmegivning, som er den afgwrende.
Sattes D = r, faa Udkraver Pariteten

Stemmer paa begge Sider, og derfor er det Mindste for

Pariteten Producter ~5LJL!

2

2

2

§. 8.
Af de sidste collective Stemmer N kan en De-el udkomme ved Plurali
teten af cl vis Stemmetal, og en anden af et andet Tal, o. f. v.
Seer at N zz: a 4« b 4 c, og at

a kommer af Pluraliteten blandt p,
b
—
'—
—
blandt q,
c
—
—
—
blandt r,
faa er det hele Stemmetal z= ap 4 bq 4 cr.

Da nu Majoriteten udfordrer

faa fat, at naar dette Antal ha

ves blandt dem, som dependere af de mindre Classer blandt p, q, r, saa kan
den mindste Majoritets Antal endnu vcere mindre end efter den forrige Forudscrming, hvor p zzz q zzz r.
Naar N zzz 4, og den ferste af disse collective Stemmer kommer ud af
50, den anden af 25, den tredie af 16, og den fierde af 9, saa behoves kun
*3
9
5 = 27 blandt ioo, for at Majoriteten kunde opnaaes.
§. *9
Den mindste Majoritets Tal blandt N. N'. N".... zzz M er efter
«r
N 4* D T** ' 4
* D
Ix; * 4
* 1)
n
§• 5- ~ ‘ —7—~- = M = [Dn 4 (N 4 N' 4 N" 4 4) .
D"-1 4 (NN' 4 NN" 4 N'. N" 4 4) . Dn~2 444 N.N'.N"] : 2".
Coefficienrerne af Potenserne af D qaae frem ligesom Cveff cienlerne af Po

tenserne af x i en algebraisk Lrgning (*),

hvis Rodder ere N, N', N"....;
derfor

)
(*

Naar udi en alqebraisk Ligning, xn 4« axn 1 4. bx11 2 4« 4. 8 — v, sa-ktes
for x et bestemt Tal, 1, 2 eller 3, eller hvilket andet man vil (t), saa bliver
tn

og Probabiliteten af samme.
**** = M,

0^
*

derfor

I2 I

P (r Summen, Q er

Summen af 9)rot)uctevne af hvert Par, og R Summen af Produckerne af
hver lrende, af N, N', N" o. s. v.; T Productet af dem alle, og n vifec
Antallet af Faclorerue N, N', N"»
§-

Forholden af det Minimum for Majo-

Naar D = i, faa bliver

riteten til det hele Stemmetal —

.

NNZ J- NN" JL Nz Nzz
---------— 4 ij : 2" , som ncermer sig til

n- . n»

*

*
t

naar Tallene

N, N', N"..., ere af betydelig Storrelfe.

Lad N vcere det mindste af Tallene N, N', N"..,., faa bliver
---------- N?Nz.nzz.

lerne af tvende,

naar p betegner Mcengden af Produci * * JL
q
nz. N".~.~.\—
M, naar q udtrykker

n'

p
og f =

JL

N.

Mcengden af Tallene N, N', N" og faa videre.
Forholden bliver derfor mindre end
. Q. 4 § 4
ncesten =

. (^1 4

, og

4

naar N er et stort Tal.

For.Exempel N = 100, N' = 150, N" n 180; faa er Forholden

Mindre end ~. ( :1 4«

4. ----- 4

eller mindre end 0,13.

Naar man beregner den neiere, besindcö den ~ .

j

- JL

JL —

1 ■

, det er mindre end |,

___ JL ___ E___ jpL-------- _E

_

\

~ 100T 150
180 1 100.150 ” 100.180^ 150.180 K 100
*
1 )Q• i8oyf
(hvilket
giver ncesten 0,128, faa at f. Q. 4
havde givet n ersten det s.mme.

Deraf
tn 4 atn—1 4 btn—2 4 4 S = V = productet af Rodst^rrelferne af forrige
Ligning, enhver af famme tagen med sit modfatte Tegn, og adderet dertil c.
Denne Scrtning er en umiddelbar Folge af ZEgvationrrnes Natur, og ikke ubckiendl,
men dog ei faa almindelig fremsat i Larcbegerne, som den kunde vcere.
Xb) Samling V. B,
&

122

T.

Om Fleerheden af collective Stemmer,

Deraf følger, at i de Tilftelde da Tallene N, N', N" cre stsrre, be
hover man ikke engang nt noiagtig krende dem alle, før ar finde af et af dem
pan det ner »meste den Forhold, Ver er mellem det mindste Antal, hvormed
M-jorileten kunde erholdes, og hele Stemmekallee.

§- ii.

Det hele Stemmeantal N.N'.N" kan vcere given zzz P, og ligeledes
Antallet af Faciorerne N, N', N", eller af de best mte Gradationer, hvor
med de af hinanden dependerende collective Stemmer u:femme, og der kan
spsrgcs, hvorledes P kunde blive fordeelt, saaledes at man kunde opnaae

Majoriteten med det milldste Antal.
For Exempel, N. N' — 100; scrttes N zzz 4, N' zzz 25, faa er
1 zzz 2 4 . 13 — 32H.

det Mindste for Majoriteten

Men da til

zzz 24 maa lcrggeS 4, for at comletere Pluraliteten af Cttl iatstemmer,
faa maae de vcrre 3.13 = 39.
Naar N zzz 5, N' zzz 20, faa bliver det
samme Minimum 5-^.
eller 3.104 zzz 314, Completeringen «bereg
net, men naar den lcegges dertil, faaeS 3.11 zzz 33.

Men naar N zzz 10,

09 N' zzz 10, faa faner man §4 . §4 zzz 304, og naar Complenringcn ind-

beregncs, da 6.6 zzz 36.

Majoriteten

Naar N zzz 1, N' zzz ico, faa ud studes til

™ — §oZ eller 51 Stemmer, det er det samme fom at

der et gives nogle collective Stemmer, og at Sagen asgioreS umiddelbar ved

Stemmegivning as de enkelte Jndlviduer.
i
§. 12.
Hertil vil jeg soie folgende almindelige Scetninger, som ved denne Spe
culation kunde anvendes, og desuden i andre Henseender kunde blive nyttige.
j)

Naar Summen af tvende positive Factorer x og y er given,
b, saa bliver Productet x.y et Maximum, saaftemt
X zzzz y.

x-py zzz

2) Naar

og Probabititeten af samme.

I2Z

2)

Naar Productet x.y er bestemt (der antages som en positiv Stsrrclsc),
faa bliver. Summen af de positive Facrorer x 4< y et Minimum, faa?
fremt x — y.
3) Videre lad Productet P — x.y vare af en bestemt Skorrelse, faa

bliver (x^a). (y4^a) — tz et Minimum, naur x — y.

Thr Q ™

xy
a. (x
*Py)
* a2, og da xy 4
.4
* a2 er af cn bestemt Skorrelse, faa
bliver Q et Minimum med xq«'y, som det cr (efter No 2) naar x " y.

4) Naar Summen af trende Factorer x>py-pz = b, faa bliver Pro
ductet X. y. z — p et Maximum, f iafmiH x
y — z. Og naar
Productet P
x.y .z er given, faa bliver Summen af FactKrerne x*Pyq«z — b et Minimum, naar x — y ~ z.
5) Naar Productet x.y.z = p er af en bestemt Skorrelse, faa bli
ver Productet (x
*a) . (y
*pa) .(z^a) — Q et Minimum, saaftemt
6) I Almindelighed naar Productet af et vis Antal Factorer

(alle

anfeet fom positive) er bestemt P.= x. y. z... = q11, faa er Slim
men af alle diste n Factorer et Minimum, naar de alle ere lige store.
7) Og forudsat, at P = x.y.z.... = q11 er en bestemt Storrelse,
faa bliver (a
*Pq) n = Q et Minimum, eller (x>pa) .(y
*pa)
. (z>pa)...
— Q et Minimum, naar X — y — z.
8) Endvidere, naar P — qn, er Productet af n Factorer, x, y. z...,
faa gives Antallet af alle Producter, af tvende, trende, ^re, og i
Almindelighed af r, ved
binationsregning.

rerne ere
i Forhold

1

1' efter den bekiendte Com-

Summen af disse Producter bliver, saaftemt Facto-

Uge store, =--------- -■;■■■------------- . q , og et MlNttNUM

mod Summen af Producterne af et lige Antal Factorer, naar
disse ere ulige store (*)♦
§. lz.
)
(*

Det fufbfroenbtge VeviiS for disse Sætninger vil blive her alt for vibtlsftig, endog
cm man brugte den bckiendte Methode af Differentialregningen, hvorved Maxima
og Minima bestemmes. Jeg vil alene tilfsie noget, dcelS for at oplyse den sidste
£X 2
almin«
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§. r Z.

Man seer deraf, at naar Summen af de individuelle Stemmer,
fom er Productet N.N'.N", er given, vtl der mindste Majoritetstal,
nemlig Productet —— . —-—, bltve et Minimum ablolutum,
naar N = N' = N", og Antallet af disse Factorer forudsattes.
Naar
almindelige Sætnings Indhold endnu mere, decks og for ak vise Fremgangsmaadm
-ved Beviset.
1) Kor tv nde Factorer x, y (ab P = x.y vare as en given Størrelse — p-,
' faa er x4
y
*
> -P/ naar x ikke er — y. Tl>i sattes x — p4
* t, saa bliver y —
-p— - p._____ alifaa x^y = p^t^p---------------- -j=
*
2p 4 —
~~ pt
E b p4£
p4c ~
p4c
~ 2p 4 -4-, som altid cr > 2p, enten t er positiv eller negativ, da t ei kan
PTt
yRte negativ, og tillige ftørre end p, sordi X = p4
t
*
sial vare positive
pi

2) For trense Factorer fat x. y. z — P = p3
3 , en given Størrelse, saa er
= yz; tages yz = qs, saa har man i Følge Foregaaende x4<y4z > X4C14(1,
men x 4
* 2q bliver > zp. Thi sattes q — P 4 r, .ffln bliver x 4* aq = x 4* 2 .
=W
p3
(P^t) =
Pi -,H
_
4
77-J*
Her er p 4 r altid positiv, naar t enten er positiv etter
•p4-t
ncgartv, og derfor ligeledes x4« 2q > Zp. Altsaa bliver x4<y4<z > zp, og xy
>4 xz 4« yz — x. (y 4
* z) 4* Q2 > 2xq >4 q2, Naar da igien sattes q — p 4> t,

saa bliver 2xq4« q~ = (p4
t)
*
>4

2 4
* 2-

• t2 — 3P24t2 - (l 4*

= (p4C2 4* 2p2 — ^~"t = 3p2

> ZP2, enten da t er positiv eller negativ.

Altsaa Summen af Produkterne as tvende Factorer udaf trcnde x, y, z altid
siørrc end 3p2. Deraf folger, at ogsaa (a^x) . (a4y) > (a4p)a.
Endvidere bliver (a4x) . (a4«y) . fa4-z) > (a^x) . (a^q2), og (»4<x) .
(a4q2) = a3 4 (x 4 2q) • aa 4, (2xq4<q2). a 4
* xy2 > (a^p)3. Thi
X 4. 2q > gq,
2xq 4 q2 >" ZX-,
xq- — p3.
Paa samme Maade kan man giøre Fremgang til fiere Factorer og tik høiere Po,
tenser, ved at anvende det sadvanlige Deviis, saa at det famine følger fra enhver
Potens til ben nar me ft høiere, og at Sletningen saaledes bliver almindelig.

og Probabititeten af samme.

12 5

Naar Stemmetallet er 729, og disse fordeles blandt 81 forste Samlin

ger, 9 i hver, og de 8 r collective Stemmer alker fordeles i 9 Curier, 9 tik
hver, saa bliver
.N
222 5.5.5 222 125.
Naar 729 ere
fordeelte blandt 27 forste Samlinger, fom udgisr 27 collective Stemmer, og
disse atter fordeles i trende Curier med 9 i hver, saa faaer man ■■■■ • —1 . —.1
J±2fL-=:3±..9±I.å7±I = 2.5.14 = 14O,
2
2
2
2
*T ♦
§» 14.

Det er for sig klart, at jo flere subordinate Afdelinger af Classer
eller Curier der gives, hvoraf samles de collective Stemmer til el Stemme udi
de andre, des mindre Vil det mindste Majoritetstal blive.

222: N . N'. N".... er af en bestemt Skorrelse,
Nz/4
i
*

—.... 222

O

Thi naar p

saa bliver
'

.

2

2

des mindre, jo stsrre Faclorernes Antal n er.

••

Tallet 729 oplofts i 6 Factorerne 3.3.3-3-3.3# som giver ~ 2=
m6 22= 64.
Men lager man kun tvende Factorer, 27, 27, saa faaer

man for det Mindste

1 22= 196;

§- 15.

Majoriteten beroer i disse Tilfalde ei alene paa Antallet, men og'paa
Stedet, hvor Stemmerne gives, eller af Situationen i de Curler.

Dersom

Antallet er endnu mindre end som det Mindste til Majoriteten udkrcever, saa
kan Majoriteten paa ingen Maade erholdes, men der cpPommcr enken blot
Paritet eller Minoritet.

Det Mindste for Pariteten er

„

N"4<D

.

N

e

N'J« i * N"4- D

2

—eller naar D 222 i, da er det =z — .—men
fer Parit ti ti maa N vare et effen t Tal; og i dette Tilfalde har man for Ma

jorin len

C

N4< 1

~T~ *
^)

\
*

N' 4< i

~T~ •

N,,J« i

a'~
& 3

Eompleleringcn.

Forfficllen mel-

kem

,26

T.

Om Fleerheden af collective Stemmer,

lem det Mindste for Majoriteten og for Pariteten vil derfor altid vcere =:
i N"4-< i
—-— . —...., forudsat at N', N" o. s. v. ere ueffen Tal, eller ogsaa

at der blandt hver af N', N " gives en ud faldende Stemme.

§. 16.
Srettes hele Stemmetallet — P, det Mindste for Majoriteten
= M, og det Mindste for Pariteten — L, faa bliver P—M der Maxi
mum, hvormed Ver endnu kan udkomme Minoritet, og P —L der Marimum, hvorved Paritet kan finde Sted. Naar derfor Antallet af de bejaende
Slemmer A bliver storre end P — L, faa maa der vcere Majoritet paa denne
Side uden Hensigt til Stemmernes Sted.
Naar A > P —M, faa gives
der en^en Majoritet eller Paritet efter Stemmernes Stilling i de Claffer.
Naar A < M, faa maa der vcere enten Minoritet eller Pariret, ester Si
tuationen af Stemmerne; men naar A < L, faa kan alene Minoriteten finde
Sled uden Hensigt ril Situationen.

Den almindelige Regel, hvorefter Stemmerne maae vcere fordeelte,
naar Majoriteten sikulde erholdes med det mindste dertil behovende Antal, er
folgende: Antallet af Stemmerne for Sager; maa vcere fordeelte i faa
mange af de forste. Samlinger (hvorudi de ferste collective Slemmer blive
frembragte) som er mnelig,-og faaledes, at udi enhver af disse Sam

linger der haves ikke fleer end der i det mindste behoves til Pluraliteten
i samme,' og faa videre. De oprindende collective Stemmer
ligeledes
vcere fordeelte i faa mange Curier, som mucligen ved samme kunde have Plu
ralitet.

Naar 125 Stemmer sikal have Majoriteten blandt 729, fom ere for»
deelte i 81 forste Samlinger, hver af 9 Stemmer, saa maae 25 af disse 81
have hver 5 af dem.
Og da nu 81 collective Stemmer ere fordeelte i 9 Clas
sier, hvoraf enhver har 9 Slemmer, saa ffal hine 25 aller vcere fordeelte i 5
Claffer, 5 i hver.
Saaledcö haves i disse 5 Claffer Pluraliteten med 5
Stem

x/

eg Probabiliteten af samme.
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Stemmer i enhver, og ved famine 5 Classers collective Stemmer erholdes
Majoriteten blandt 9 Classer eller Curler, hvorved Sagen bliver decideret.

§. 18-

Der kan gives flere Variationer i Fordelingsmaaden for det Majori
tets Minimum.
Naar 39 skal have Majoriteten blandt 100, fcrdeelk i 4 Curier, en
hver af 25, faa ffal 13 af dem vcere i enhver as tren ve.
Dette kan ffee paa
4 foiffiellige Maader.
Kaldes Cmierne A, B, C, D, faa kan disse trends
vcere enten A, B, C, eller B, C, D, eller C, D, A, eller D, B, A, efter

den almindelige Regel:

— 4.

Na ar der haves 5 Curier, og i en

hver 25 Stemmer, faa erholdes Majoriteten ligeledes ved 13 Stemmer i 3 af
dem, eller ved 39 blandt 125.

= 10 forffiel-

Det kan ffee paa

lige Maader.

§. 19.

Probabiliteten for den sårdeles Fordelingsmaade as Stemmer,

'hvorved Majoriteten erholdes, bestemmes paa folgende Maade, forud
sat at ingen udvortes Aarfager, enten Tilskyndelfer, Cabaler eller deslige
kommer i Blanding dermed, faa at Probabiliteten kunde bestemmes efter
Mcengden af murlige Tilfælder.
Lad alle muelige Fordelingsmaader af 39 i 4 Curier,

hvoraf enhver.

kunde indbefatte 25, vcere = T, og Antallet af ve bestemte Fordelings

maader, hvorved Majoriteten opnaacS, — S, faa ev

— Probabilite

ten as den sidste.
Lad det hele Stemmetal vcere P zzr N.'N'.N", og det Mindste for
Majoriteten M zzz ^44. —faa ffal 1) M faaledeö fordeles

ak udi------- . —— faaes i enhver------------ .
2
2
2
Lad de muelige Fordelingsmaader af M blandt N. N' Classer, hvoraf enhver

mellem N. N' Samlinger,

■'

,

fan
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kan indeholde N", vcere T, og de scrrdcles MUellge Maader, fa o ak udi

—t
*<
•"»«
’* —, vcere — 8, faa har man Probådlkommer i• enhver
2
2
g
2) Men det er ikke nok.
Antallet nf de
literen af det Tilfcrlde —
NJ
* i N' 4« r
forste udkommende collective Stemmer'• —
—. —
-= man tgien vcere for------—
N'+i

deelte pan N Classer, faa at —af dem fa aer hver iscec —-—.
2
N4-1
N'4< i

_

Scektes

alle muelige Fordelingömaader af Tallet —3— - —„— iziennem N Classer,
hvoraf enhver kan have N', at vcere zzz T', og Antallet af de bestemte MaaN' JL r

der, hvorved udi —nf dem i enhver font
kommer
tuer —, — S
S', fan har
man Probabiliteten

og derfor den sammensatte Probabilitet for begge

Tilfcrlde tillige |.
Gives der endnu flere Underafdelinger af Classer, faa bliver Probabjlitctsbrokenen ligeledes mere sammensat as faa mange, font der gives Factorer
N, Ny, N" mindre Een.
§. 2O.
Hvis Stemmernes Antal er storre end det Mindste til Majoriteten,
da findes der endnu flere Maader, hvorpaa de kunde fordeles, pna det at der
udi det fornodne Antal af Classer i enhver kommer det behsvende Antal Slem
mer.
Naar der haves 40 Stemmer blandt 100 udi 4 Curier, da gives der
16 Maader, hvorpaa de kunde fordeles, fna ar Majoriteten udkommer.
J Almindelighed bliver Probabiliteten, om at Majoriteten kan
erholdes med et vis given Stemmetal, bestemt ved de tvende Pro
blemer:
1) Et given Tal P skal deles i et vis given Antal n af Dele, fom folger
i en given Orden A, B, C, D 0. f. v., og hvoraf hver for sig kunde in
deholde Delene fra Nul til et bestemt Tal N.
Der skal findes de mue
lige forffiellige Fordelingömaader af Tallet P, naar det deles i n Dele,
med Hensyn til Ordenen af Delene.

2) Alt

og Probabilitelen af samme.
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2) AU som forhen, og der stal findes Mcengden af Fordelingsmaadcrne med den Betingelse, at udi en bestemt Deel af N i ethvert

haves

eller derover.
§. 2t.

Det fsrsie af disse Problemer reduceres kit felgende : §ad A, B, C, D
vare pris mattste Tcrrninger, med saa mange Sider, at de kunde uumereres med o, 1, 2, 3....N, hvor N er den storsie Deel, hvori det
givne Tal stal fordeles.
Sattes Sidernes Antal — 1, saa er 1 =
N -b i.
Tarningernes Antal stal vare det samme som Antallet af
Delene, hvori det givne Tal T stal fordeles, men hvoriblandt o og^
saa kan vare en Deel.
Dette forudsat, faa sporges, paa hvor mange
forstiellige Maader Tallet T med disse Tarmuger kunde kastes?
Der
cr i sig selv klart, al det samme Antal Stemmer kan fordeles igiennem det
samme Arna! af Classcr eller Curler paa ligesaa mange Maadcr.
§. 22.
Her forudsattes, at Etasserne, hvorimellem Stemmernes Antal blive
fordeelte, kunde indeholde hver isorr ct lige Antal af f\ine, nemlig N.
For disse Tilfcrlde tages udi Problemet Tcrrninger af ct lige Antal Sider.
Men den almindelige Oplosning udfordrer ogsaa Methoden for de andre Til
falde, hvorudi Clafserne ere ulige; derfor maa Problemet ved Tcrrninger
ligclrdeS besvares for de Tilfcelde, da Sidernes Antal af de enkelte cre ulige.

§. 23.
Man har i Prebabiliketsregningen alinindelige Formuler, hvorefter
Mcrngden af de forstiellige Kastningsmaader for ct given Tal beregnes, naar
alle Tcrrninger have det famme Antal Sider. (Herom kan esterfees Moivré

\

Mifcellanea Mathematica. S. 194)
*
Men jeg har et funden hos andre
stige Formuler for de Tilfcrlde, da Sidernes Antal cre ulige; jeg har derfor
paa min egen Maade sogt dem for begge.
Her vil jeg alene fremfcrtte sam
me, og forbeholde mig at fremstille Bevisene i en anden scnstildt Afhandling;
ttv Samling V. B,

i

T. Om Fleerheden af collective Stemmer,
ihi jeg har ved denne Undersøgelse tillige fundet noget, som henhorer til det
endnu mere udstrakte Problem angaaende Loefficienters Bestemmelse udi
Polynomier, som ere Producter af andre, hvorom vi har det ypper
ligste, Analysis hidtil har frembragt, udi Professor Hindenburgs Skrivt:
Infinitinomii Dignitatum exponentis indeterminati hiftoria, leges ac
Formulæ. 4to. Gotting. 1779.
Og det Opfundne kan jeg best forbinde
med denne Udvikling for de folgende Formuler.
§. 24.
1) I den Rcekke af Eenheder xfx, 1.... et det nte Leed altid = 1.

2)

I den Rcrkke af naturlige Tal i, 2, z, 4.... er der nte Leed = n.

3) Der nte Leed udi en Rcekke af triangulere Tal 1, 3, 6, 10.... er =
n . fn 4
* 1)

1.2
4) Det nte Leed af qvadrangulcer Tal er =

— 0. s. v.

5) Det nte Leed af rn-angular Tal er 2^2 "'(n *1
hvilket alt er bekendt om de sigurcrte Tal.
De naturlige Tal kan ansees som Summer af Eenheder, og som Sum

mer af den forste Orden.

Men for at giøre Signaturen endnu mere analo

gisk, kan man ansee Summer af de naturlige Tal som de af forste Orden,
og saaledeS scrtte det nte Leed af triangular Tal
nte af qvadrangulcer Tal, nemlig

zzz S. (n), det
— S2, (n), og saa

fremdeles det nte af m-angtt!cer Tal -'”^77^'^'^^' ==

S,n-2. (n).
§. 25.

Lad Terningernes Antal vcere — m, og Sidernes Antal = 1,
samt Tallct, hvorom der sporgcS, paa hvor mange forst'ielllge Maadcr der
kunde'kastes med disse Tcerninger', sauces = n—1.
End-

og Probabititeten af samme.

izr

Endvidere i *p i*
r2 p r3 «P >P >P r1-1 zzz P, og
'
(tprpr2ppp r1*1)111 = Pm,

faa er koefficienten til rn_I udi Pni, eller koefficienten kil det nte Leed udi
Pm, det Tal, fom viser, hvormange gange n—i kunde udkomme, naar af
enhver af 111 Rakker of Tallene
o. i ♦ 2 ♦
“• r,
o ♦ I *
2. 3
.**
■ T,
O. i . 2. Z.... I —I, og faa videre,
tages en Deel af n—-i.
For Exempel, Nul opkommer kun paa een Maade,
o4
* o
o.
Tallet 1 opkommer ved Additionen af 1 -p o P o, ligeledes af
opipo, og af opopi.
Det er klart, at paa ligefaa mange adffillige Maader n—1 kunde kastes med m Tcerninger, som n— r sammenscetteS
ved Addition af m givne Rcekker; og det er det famme, fom bemcerkes ved
koefficienten til rn~x udi Pm.

§» 25.

Formelen for koefficienten til r0-*1 udi Pm,
cm—2 , .

S

m

__ cm—2 ,

. (n)—m.S

x

.Sm~2.(n-31),

1. _ m.(m—1) om—2 ,

. (n—1)P— -------- -.S

x

s. v.

J

1-2

eller til det rneLeed, er:
xx

r).(m—2)

. (n—21)-------- -------- —------- x
'
1.2.3

Udi denne Formel vifer

1) Exponenten af Summen alkid et rn-angute Tat.
2) Tallene n, n—1, n—2I 0. f. v. vise det nte, n—Ide, n—2I&C as m-an-

gute Tallene.
3) koefficienterne til Summerne udi Formulen ere de samme som til
Binomium. .
4) Delene af Formelen ere vCpelviis positive og negative.
5) Naar n—1, n—2I, n—3I bliver enten zzz o, eller negativ, saa bort
falder denne Deel tilligemed de paafslgende.
Der gives ingen
Summer af dette Slags for negative Tal '
For krempel: Hvor mange Gange kan Tallet 50 kastes med 4 prismatistke Tcerninger, naar hver har 26 Sider, numererede med o, 1, 2...25?
For at finde koefficienten til rf0 udi P4 = (1 prpr2 P P Pr2?)4, scenes
R 2
i For-

T.
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i Formeken m = 4, 1 zzz 26, n —1 — 50, efter n = 5r, n—1 ~

gr — 26 = 25, og man faaer da

- — 4 ."7171" — —6-------- 4-

17.5so — 23426 — 11700 = 11726,

— 4 * • * ,3

saaer man - °

Naar n — 39 q< 1 = 40, faa

— IJ48o

2240 — 924°
*

§. 27.

Formelen for de Tilfalde, da Terningerne have

ulige Antal af Si

hev, er denne:
Lad m Tcerninger have 1 Sider, og q Tcerninger h Sider, faa er

Terminus generalis for Coefficienlen til rn—I, eller for det nte Leed ndi
Productet (i^r-pr^-p^-pr^

1)m.(i»pr
pr
*

2*P
i«•pr

11

1)<1 =PTn,HCi,

den stigende:
_sm^q_3

_ m e Sm
<l*

2 . (n_I)

- q . Sm*
V a. (n-h)

1.2

4- q . m . S™
*
q~3. (n-l-h)
— q, — q,
Fremgangsmaaden for flere Dele fees deraf.
Coefficlenterne angaarnde, gielder del famme, fom forhen ved den strste Formel (§. 26).
De
tre ligeledes Binominal-Coefftetertterne til Potenfen mpq, naar h zzz 1,
Og man tager Summen af dem.
Saa studes, naar man strst tager Bino
minal-Coefficienter for m og for q fcerffilt, qm eller 2.7—, da de fam-

menlagt stal udgiore Binominal-Coefficienten for Potensen mq«q.
For Exempel: Antages 4 Terninger, hvoraf trende have 13 Sider,
een 26, numererede med Tallene fra o til 12, og fra o til 25; og Tallet er
ao, for hvilket Mcrngden af de forssiellige Kastmngsmaader stges,
Her
er ni

og ProöaMitelen of samme.
tt m = 3, q = I, 1 = 13, h = 26, 03 n = 20
1
*
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= 21; rigelcde-

n—1 = 8; men n—h = 21 — 26 bortfalder, da dec bliver negativ.
Saalcdes bliver da Coefficienten til r2°, udi Productet P3. H, den

3 ;

etmelfe

= *77» -360 = .1411.

Sættes 3 Slags Tnrnmger; rn as 1 Sider, q af h Sider, t af s Sider,
Tallet n—i eller numerus termini n udiPtodnetet (r4-r4-r24< 4- 4-rI—
. (x4-r4-r24- 4- 4-rh~‘y1 .(i^rq-r24-4-4-rs

2)c — Pm . H'1. G', sag

bliver Formelet, for Terminus generalis:
gm-J-q-f-t—s (n) _ m . sm4-q^t-=, (n_J)

- q . Sm + '5+t“2. (n—h)

- t . S"1*’*
' -2. (n-s)

4. m' <in-.L>. Sm* *1 *

. (n - al)

4.1^-0.5m4.q4.t-2 _ (n-2h)

4.

. 8"^-l4-t-2

(n_2t)

4. 2.ii^.s™4'q4-t-=i(n_1_h)

4. a .^2 .s"”i‘q+t-3.(n-l-s)
4. 2.^.5 T4T
cfl saa fremdeles.

. (n-h-s) - 4- -

Fremgangsmaaden vil endnu blive tydeligere ved

Be

viset selv.
Naar Terminus generalis rkl Coessicienterne udi Pm. Hq antages
fom allerede beregner, og ligeledes Summer af dem for at have n given
■— S, saa bliver Terminus generalis udi Pnl. Hq . G\

og

s', (n) - t . S'. (n-s) * —• s‘. (n-ss) - 4.

RZ

§- 28.
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§. 28.

Anforte vedkommer det forste Problem udi §. 21.

Til det andet Pro

hvor mange forstiellige ^Kastningsmaader der gives
for et bestemt Tal, naar paa et bestemt Antal af de givne Tarninger
stal kastes et giveil Tal for det. mindste. For Ex. Naar 50 stal kastes
blem stal findes,

med 4 Tcrruinger, hver af 26 Sider, saaledes, ar paa trende af dem ud
kommer for det mindste 13 paa enhver, det er 13 eller derover.
Lad de 4 givne Tcerninger vcere:
A med 1 Sider, hvorpaa det hoieste Tal er 1—r,
B
- 1
- . - - 1—r,
C
- 1
- - l-i,
D - 1
- - l-i.
I Steden for 3 af dem, B, C, D, settles irende andre, B', C', D', saa
ledes indrettede.
Da det mindste Tal, som stal udkomme paa hver af de 3,
er 13, saa stal disse 3 nye Tcerninger kun have I—13 Sider.
Scet nu, at
Siderne af disse sidste ere numererede med Tallene 134
*0,
*1,
134
2...
*
134
1
*
*34
—14.
Naar 1 — 26, saa er der hoieste Tal 134
*12.
Her er altsaa
Tallet 13 et fast og forudsat Tal paa hver af disse trende Tcerninger, B',
C', D', og Summen af de 3 forudsatte Tal er 3.13 = 39.
Tcerningm
A bliver uforandret, og har 26 Sider numererede fra o ril 2§.

Med de 4 Tcerninger, A, B', C', D', kan der kastes o naar man et
regner de faste Tal, men der kan ikke kastes mindre med dem end 39, naar
de sidste indberegncs, nemlig 13 paa hver af B', C', D'.
Naar nu med
disse 4 Tcerninger kastes f. Ex. ir, uden at regne de faste Tal ind med, saa
har man 11 4
* 39 = 50, naar de faste Tal tillige indberegnes, saaledes at
paa 3 af dem i det mindste haves 13 paa hver.
Mcengden af Kastningsmaaderne for 11 med disse 4 Tcerninger findes af Formelen for Terminus
generalis udi Productet *
(i4
r
4
24
* 4
* 4
r 12)3 . (1*
*
r44
24
* 4
* 4
r 2?)
*
(§. 27).
Da in = 3, q = i, 1 — 26, h = 13, faa faaes n =
= 12, og 12 ’13'14 = 364.
Delte Tal fattes
K, som er det
i. 2.3
samme for 114
*39
— 50# de faste Tal indberegnede, og viser derfor, hvor*1
114

",

mange

og Probabilitetm af samme.
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mange Gange 50 kunde kastes Med de uforandrede Tcerninger, A, B, C, D,
paa den bestemte Maade, ar paa enhver af B, C, D ikke udkommer mindre
end 13.

§. 29.
Men da det er kun for de bestemte Tilfcrlde at just Tcrrningerne B, C,
D have 1 3 og derover, saa sporges endvidere, hvormange adskillige Maader
af lige Forandringer der kunde foretages ved 3 af de 4 givne Tcerninger, saa
at isteden for B, C, D, som man har omforandret til B', C', D', tages
trende andre ud af de fire A, B, C, D ?
I Almindelighed vecd man, at af
4 kunde udtages 3 paa ~~ — 4 forffiellige Gange efter Combinationslcri. 2.3
ren.
Deraf kunde sluttes, at der gives 4R = 4.364= 1456 Maader,
hvorpaa 50 kunde kastes med 4 Tcerninger, A, B, C, D, stråledes ot der
haves 13 og derover paa hver af de teende af dem.
Men denne Slutning er
ikke rigtig for ethvert Tal, fom skal kastes.
Scet at Tallet er 100, som
med de 4 uforandrede Tcerninger A, B, C, D kan kun kastes paa een Maade,
nemlig faaledes, ak paa enhver udkommer 25.
Tallet 102—39 = 6i kan
ligeledes kun kastes paa een Maade med de forandrede Tcerninger A, B', C',
D', de faste Tal »beregnet, nemlig naar paa enhver af dem falder det heieste, som kan falde, paa A 25, og paa de evrige 12 paa enhver.
De Va
riationer ved Forandringer af Tcerninger, eller ved Omscetningcr, maae der
for ncermere underssgeS.

§. 30.

S«t at Tallet n —39 bliver kastet med de forandrede Takninger paa
en bestemt Maade, stråledes at (de faste Tal »beregnede)
paa A falder den Deel a,
B'
- b,
O
- c,
D'
- d.
Naar ingen af disse Dele a, b, c, d er siorre cnd 12. faa gives der for hverr
Kast, hvorudi n—39 har d: famme Dele, i samme Orden, 4 Forandringer,
naar

;

13 6
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naar man istedcn for de 3 forandrede Tcernmger igien substituerer de ufor

andrede, saa at
de 4 forandrede

eller n selv udkommer.
(indberegnel d.' faste Tal)

paa A

B'
C'
D'

-

B
C
D

a,
b 4* 13,

-

-

-

c * 13,
d
*
13

-

-

Derimod gives der paa de

paa A

Marr har paa

uforandrede

a
13 4- b
13 * c
1-3
d

b

>13
13

13
c
13 4- d

13

a

13

a
b

13
a
13 4- b

d

13 * c
d

c

ScetteS derimod, at en af Delene a, b, c, d er stsrre end 12, saa Fan
det Fun teere den som er salven paa A; ofl i det Tilfcelde gives der Fun een
af de foran førte muelige Variationer ved de uforandrede Terninger, hvorpaa
ikke kan vcere 13
a paa nogen af dem, naar a cr større end 12.
Derfor
maa der blandt de muelige KastningSmaader af Taller n —39 ved de foran
drede Tcerninger Fiores Forskiel paa de Tilfalde, hvorudi enhver af Delene

udi n — 39 er stsrre end 12.
§• Sr*
Af Productet (i^r^r2^

^r12)5 . (i^r^r2*

^r2?) findes,

hvormange Gange et Tal (n — 39) kunde kastes, faaledes, at kun een af De
lene bliver større end 12, nemlig falder mellem 12 og 25.
Af Productet (i^r^r2^ ►!
* ^r12)4 haves alle Tilfaldene, hvori
ingen af Delene er større cnd 12, og alle disse cr indholdcn i der fundne
Antal R i §. 28.
Fradrages Mcengden af disse fra hine, saa har man Mcengden af
Tilfceldene, hvori en af Delene er stsrre end 12, men dog kun een.
Dette
sidste Tal fcettes = S.

§» Z2.

og Probabiliteten af samme.
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§. 32.

Deles nn det forhen fundne Antal af Tilfælder for n —39 med de for
andrede Tcerninger, nemlig Tallet R i S og R—8, faa giver 48 ^-R —8 (efter

§. 30.) det fog te Antal af alle Tilfælder, hvori n kunde kastes med de
givne Tarninger A, B, C, D, saaledes, at paa 3 af dem haves i det
mindste 13.
Naar Tallet n —39 selv er mindre end 12, faa kan ingen Deel af
samme overgade 12; da er o g fa a R zzz 8, og 48 zz 4R, det so g te Tal.
Naar n zzzz 50, sølgeligcn n —39 = 11, saa er R — 364 (efter §. 29),
og 4.364 zzz: 1456, Det føgte Tal.
Ligeledes naar n zzz 39, og n —39
zzz o, saa bliver R zzz r, S zzz o.
Derfor char man 4, fem er Mcengden
af Kastningsmaader med A, B, C, D, saaledes, or paa 3 af dem kommer 13
paa hver; disse ere, o, 13,13, 13: 13, o, 13, 13: 13, 13, 0, 13: 13, 13, 13, o.
Naar Tallet n — 39 er ftørre end 4. 12, eller over 48, saa bliver S zzz o,
og 48
R—S zzz R.
Der gives alksaa Det samme Antal KastningSmaader
før n—39 med de forandrede, fom for n med de uforandrede Tcerninger.
§. 33
*
Deraf findes Probabiliteten for at n zzz: 39 kastes med A, B, C, D,

saaledes, ot paa 3 af dem kommer 13 paa hver (efter §. 19) " = -~~
(§. 26).

Probabiliteten for samme Tilfalde findes, naar Tallet er 50, -ar
paa Det nlmncste — f (§. -6. 19).

vcerc

§- 35.
For at oplyfe Methoden, at kunne af de fundne KastningSmaader med

forandrede Tcerninger bestemme samme med de uforalldrede paa en Maade, som med Forandringen af Takningerne forud bliver antagen, og tillige
for at vise en Prøve paa De forhen angivne almindelige Formelers Rigtighed,
vil jeg endnu kilføie et Exempel.
Der fikal findes, hvor mange Gange 50 kan kastes med 4 Tcerninger,
A, B, C, D, mimererede som forhen, saaledes, at paa tvende af dem i det
ringeste er 13 paa hver, hvilket er Det samme, som vm der spurgtes, hvor
de

Samling v. B.

,

mange
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Om Fleerheden af collective Stemmer,

T.

mange Gange 50 Stemmer blandt ioo, fordeelte paa 4 lige Curler, kunde
give Paritet af Cunatstemmer, eller over Paritet?
Isteden for de '4

Tcerninger:
A med 26 Sider numererede med o, 1. 25,
B * o, i ♦♦♦.25,
C o, i ♦♦♦♦ 25,
O
o, i.... 25,

rages forandrede Tcerninger:
A med 26 Sider, numererede som forhen, 0, 1, 2....2A,

B ligeledes,
med iZ Sider
med iZ Sider

-

-

13^0, 13 -4- r, 13^-2... 134
*
12,
1Z-B0, 13^.1, 13^-2... 13^12.

§» 35
*
S«ttes nu en bestemt Maade, hvorpaa 50—26 udkastes med de omtnstkede Tcerninger (uden at regne de faste Tal 13 paa C' og D'), fa a at

paa A falder
B
C' D' -

a,
b,
c, og i3
bc,
*
naav iadberegnes det faste Tal,
d, og tilligemed det faste Tal 13-4-d.

Da Omtustkningerne med 2 Tcerninger udi 4 kan fkee paa

= 6

Maader i Almindelighed, faa har man for det Tal n—26,og for samme
dets Dele, a, b, c, d, i samme Orden, med de uforandrede Tcerninger, 6
Gange faa mange Tilscrlde for Tallet n.
Disse Variationer ere

paa
I)
-)
3)
4)
5)
6)

A
a

a
13
-B
a
13
a
a
* a
13 ►i

B

C

b
b

13 * c
c
c
13
C
c
13 * C

13 * b
13 * b
13 * b
b

D
13 *
13 *
d
d
13 •P
d

1) Deraf

,.sg Probabisitetett af samme.

1)

439

Deraf fceS, ar for alle de Tilfalde, hvori ingen af Delrne a, b, c, d
er storre end 12, gives der 6 Gange faa mange Äjaader for 50 med

A, B, C, D, fom med A, B, C', D' for 50—26.
2) Naar een af Delene a, b, c, d er stsrre end 12, f. Ex. a, faa bliver
Kastningsmaaderne med A, B, C, D kun 3 Gange faa mange; thi'de,
hvori der fkulde vcere 13
a, falde bort fom umuelige.
3) I de Tilferlde, da to Dele ere hver ifoer stsrre end 12, fom maae vcere
a og b, bliver Kastningsmaaderne famme med A, B, C'z D' for 50—26,
fom med A, B, C, D for 50.
§. 36.
Mamgden af Kastningsmaaderne, for 50 — 26 zzz 24, faa at ingcil
gf Delene a, b, c, d er sisrre end 12, sindes ved Terminus generalis af

(i>pr^r2T T Tr12)4.
— 4 . ' a‘--3

Td zzz

Denne er S2 . (25)— 4S2 . (25—13) —

2925 — 4.364 zzz 1469.

Lad delle Tal votre — S.

Mcengden af Kastningsmaaderne for 50 — 26 — 24, hvo rud i een af
Delene er storre end 1 2 , sindes paa denne Maade.
Ved Terminus gene
ralis for Productet (1 -Tr^r2 d
*
■T1'12)3 • (1 TI'’Tf2T T T,r2 , fom er
S2 . (n) — 3S2. (n—h) — i. S2. (n—1), og hvor n — 24^ i, b — rz,
1 — 26 (og derfor n —1 negativ) zzz -2-~7^ — 3 •I2/.V.:= 2925 —
3.364 — 1833/ sindes alle Kastningsmaader, hvor een af Delene, mm
dog kun cm af dem, kan vcere sisrre end 12, det er, alle de, h-'ori een af
dem er-sisrre end 12, og alle de, hvori ingen af dem er sisrre end 12.
Lad
dette Tal udtrykkes ved R.
Naar derfra drages S, eller Mcengden af Maaderne, hvori ingen Deel er sisrre end 12, faa giver R —S de, hvori een af

Delene, men dog ikkun een, er sisrre end 12.
Endvidere sindes af Productet (1 T r Tr2 -T T T rT 2)2 . (1 -T r T
a
T>r2?)2 Kastningsmaaderne for 50 — 26 — 24, hvorudi tvende Dele
fuuvZ, hver iscer, vcere stsrre end 12, tilligemed alle de,, hvori een af Delene
storre end 12, og tillige de, hvori ingen af dem er stsrre end 12.
Termi
nus generalis (almindelige Leeds Udtryk) af dette Product er S2. (n) — 2. S2
.(n—26) —2. S2 . (n—13), fordi rn — 2, q — 2, i = 26, h = 13
*
S 2
Deraf

i
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. Deraf faaes for n — 24

r Taller

— 2

— 292A —

L. 364 — 2197 (efterdi 25 — 26 bliver negativ).
Scelteö delte Tal zzz T,
og fradrag.s R, som efter det Foregaaende er Mcengden af alle Tilfcelder,
hvori een af Delene er simre end 12, og hvori ingen er sterre end 12; fa a
har man AnraUel as de Tilsider, hvori tvende af Delene ere, hver iscer,
storre end 12.

§- 37
*
Tages nu (efter §. 35) 6S

3. (RS)
*

T—R zzz 3S

2R

T,

saa har man Tallet paa de Kastningsmaader, hvorpaa Tallet 50 kunde
udkomme med A, B, C, D, saaledes, at paa tvende af disse Ternin
ger falde i det mindste 13 paa hver. Altsaa er dette Antal Kastningsmaader = 3. i469

2.1833 *£• 2I97 — 1O27°»
§» 38»

1)

2)

Na ar Tallet n,

hvis saaledes bestemte Kastningsmaader fsgeS,

har

den Sterrelfe, at 11—26 ci udqisr mere end 12, fa a at ingen af Delene
er simre end 12, da blwer R zzz S zzz T, og 3S
2R
T = 68.
Naar n —26 > 4.12, eller n > 74, faa bliver S zzz o, da der udi
Productet (i>Fr^rJ4<4<>prn)4 gives ingen hoiere Coefficienter for
hsiere Potenser af r end for r48.

3)

Naar n—26 > 3.12^25, saa er R zzz v, der giver ingen Coefficient
til r62 udi Productet (i^r^r2^ 4
*»Fr T2)3. (i^r^r2^
Br 2?).
*
4) Naar 11—26 > 2.12 2.25, eller > 74, saa bliver ogsaa T zzz o,
I dette Tilfcelde skulde man have n > 100, som udi delte Exempel ikke
sinder Sted.
§) Naar n zzz 74, faa har man hek MüfiMUM^ hvori blot paa tvende
af Toningerne A, B, C, D kunde blive 13 paa hver eller derover; thi
naar n zzz 75, maa i der mindste trcnde af dem have over 12.

§. 39»
Fremgangsmaaden i Almindelighed er denne:

Der spsrgeS,

mange Gange med m Terninger af 1 Sider, numererede fra o til

hvor

et
Tal

l—i,

og Prsbabititeten af samme.

141

Tal N kunde kastes paa den Maade, at i det mindste paa p af dem bliver q
paa enhver?
1) For p blandt de m givne Terninger substitueres andre, hvis Siders An
tal er I—q.
2) Derncest ssges Mcengden af KasiningSmaaderne for Taller N —p. q med
de forandrede Teerninger, soru kan scektcS T»

3)

Denne Substilurion lit i n.i kan forandres paa saamange Maader,

som

4) UN Kastningsmaadcrne T fraffilles de, hvori ingen af Delene af Tallet
N —pq er sisrre end q — 1, og de, hvorudi een af Delene, dog ikkun
een, er sisrre end q—'I, og de, hvori tvende af Delene, men ikke
flere, blive sisrre end q —1, og faa videre de ovrige, hvori flere Dele
blive sisrre end q—-i. Disse sirrsikilte Tilfcelde kan alkid sindes ved Ter
minus generalis af Produclerne (i>pr^r2q-

. (iq<rq-

paa samme Maade, fom forhen er viist, og hvor altid

t^uz: m.
§) Multipliceres de Tilfcrlde, hvori ingen af Delene er sisrre end q— 1,
——-—— . de bvori een af Delene bliver sisrre

i. 2 . z angiver, hvormange Gange p kunde tages ud asm —i; thi naar een af
Delene er sisrre end q—i, faa bliver Variationerne, naar man af Kastningsmaaderne med de forandrede Terninger for Tallet N—pq gaaer til
dem med de uforandrede for Tallet N, ikke flere end de, som udkomme,
naar af m —1 tages p.
P,aa samme Maade forrfares videre: Antallet
af Tilfaldene, hvori tvende Dele blive sisrre end q —1, multipliceres
med

""dette fortscetleS indtil denne Fac

tor bliver 2zz 1.
Summen af Tallene, som ere udfundne ester No. 5, og hver ister mul
tiplicerer med sin bchsnge Factor'for Variationen, giver den fogte
Mangde.
S 3

§. 40#
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§. 4V.

x

Hvorledes Beregningen foretages, naar Tcerningerne A, B, C, D have
et Ulige Antal Sider, for ar finde Mængden af Kastningsmaaderne for cr
given Tal, under Betingelse, at paa cr vis Antal af dem udkommer for dee
mindste en bestemt Deel af Tallet paa enhver, vil jeg forbigaae.
Dertil be
hoves Coefficienterne udi Pm. Hq . Gr (tz. 27):

Men for ar finde de Varia-

tioner, fom maae rages i Betragtning, naar man of Kasiningsmaaderne med
de forandrede Tcerninger vil stnue sig til dem med dc uforandrede, maae selv
samme hver for sig beregnes, hvilket vil.giere Beregningen tnere vidtlofcig i

Le enkelte Tilfalde.
Men i Hensigt ril det Almindelige kan man sige, ar Op
losningen af Problemet §. 20, etter Probabilirerens Bestemmelse for Parite
ten og Majoriteten er muelig i alle Tilfcelde, hvor den som Stemmernes For*
deling igiennem subordiner le Cuuer enten lige eller ulige antages.
§

4r*

Jeg hap sagt, ar det beregnede Exempel tillige sikulde voere en Prove
paa Formelens Rigtighed; det cr det sae.ledcs: Der forudsattes 100 Stem
luer fordcelte igiennem 4 lige Curier, udi enhver 25. Nu er det. for sig klart
1) Ar saa mange Gange et vis Antal as dem N kunde fordeles igiennem Cu
rier, saa at de have Majoriteten, paa ligesaa mange Maader maae
ogsaa wc—N kunne have Minoriteten;
2) Og ligesaa mange Maader, der kan give N Minoritet, ligesaa mange
kan der give Majoritet for 100 — N.
3) Ligeledes saa mange Maader, hvorpaa N giver blot Paritet, ligesaa
mange er der og, hvorved wo—'N har ikke mere end Liighed.
Sattes nu M ot vcrre Antallet of Fordelingsmaaderne as N for Ma
joriteter; p Antallet af dem for pure Pariteter, og m Antallet af dem for
Minoriteter; faa er Summen of M-^p-pm den of alle muelige Fordelingsmaader, der er samme for N som for 100 —N.
ParilctStallct p er samme
for begge. Men hvad M er for N, bliver m for wo —N; og omvendt,
hvad M er for 100 —N, bliver ni for N.
Naar nu roo—N zzz N, eller
N = 50, saa er for 50, M = m; og naar man fra alle Fordelingsmaaderne
af 50

og Prokabilitetett af samme.
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af 50 fradraget dem, hvori der udkommer Majoritet, saa har man p4
m
*
p^M, det er alle Tilfoelder, hvori der i det mindste haves Paritet,
eller de, hvori findes bare Paritet og Majoritet tillige.
Udi §. 26 fees, at for N = 50 Antallet for alle For.
delingsmaader bliver
11,726«
Derfra afdrages MajoritetStilfcelde
1,456, efter §. 32;
faa rester
10,270,
som er Antallet for Pariteten i det mindste, eller for Pariteten og Majo.
riteten tilsammen, som det ffulde vare.
Deraf har man for den pure Pa
ritet 10,270—1,456 — 8,814'
Man har alksaa Pcobabilitetm, naar
Tallet er 50,

for Majoriteten

ncesten

for den pure Paritet

ncesten | eller

og for Minoriteten

ncesten

som sammenlagte give Vishedelt eller 1.
Der gives altid stige Provcmethoder a pofteriori, hvorved man pleier
at overbevis s otti den almindelige RaisonnementS Rigtighed.
Udi de machemariffe Videnskaber bruges samme meest, hvor de maaffee mindre behovedes.
Derimod bryder man sig ncesten intet derom i de philosophiffe Speculationer,
hvor man maaffee meest behevede det.
Det har nok sine Grunde, men der
har ogsaa sine Folger.
Udi Mathematiken gaaer Fornuften frem med Stadighed og Vished igiennem de uendelig langt udstrakte Slutninger; i Philo,
sophien bliver den derimod forstyrret og forvildet paa korte Strikninger,
hvor ben ffal gaae uden Veiledning af Erfaringer.
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Observation
paa

Soelformorkelsen den 5. September 1793/
ved

Thomas Bugge.

Tidens rigtige Bestemmelse er of saa megen Vigtighed ved Soclsormsrkelser, i Særdeleshed noar mon vil anvende saadanne Observationer enten til
Lcengdens Bestemmelse eller til ar finde Fejlene i Maanelavler, saa skal jeg
begynde med at ansere de sande Middage, som cre observerte igiennem Transitinstrumentel paa de Dage, hvilke ere nommst-ved denne saa m«rkvcerdige
og meget steldne ringförmige SdlenS Formorkelse.
Jeg maa forud bcmcerke,
al Uhrek er reglerer efter Stiernetid.
tthrets Acce»
lerntion fra
Stiernetiden.

Sand Middag.

^793, September 4.

5.
6.

-

-

-

-

ior 41' i8,5"
10 43 53,5
10 48 27,5

Middeltal -

3' 35"

,

3

34

3

34 5

Ved at sammenligne Middagen den 4. med Middagen den 6., har
Uhret i tvende Dage vundet fra den sande Tid 7' 9", allsaa i een Dag 3'
34,5", hvilket noie stemmer overeens med ovenstaaende Middeltal; og man
bor ansee UhretS Gang som fuldkommen bekiendr og usie bestemt.
Jeg

B.
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Jeq havde foresat mig at anstille en Observation, som ellers ci ville
v«re muelig, nemlig at maale Diameteren af den merke Ma.ane, naar den
var midt i Solen, og at sammenligne den med Solens Diameter.
Med et
fortreffeligt engelsk Objcctivmicrometer, fom anbringes ved en 3! Fods atro
*
matisk Kikkert med tredobbelt Objectiv, maalte jeg den 5. Septernber Kl. 10
Fortniddagen Solens Diameter.
Maalestokken kil Micrometerer er engelske
halve Decimallinier, hvoraf enhver ved Nonius deles udi 20 .Dele, og hver
af drffe er en Sccund i Bue paa Himlen.

Observationerne ere folgende:
balve
Linier.
Solens horizontale Diameter 1. Observ. 95
2. - 95
*
3
- - 95
4. - - 95
5> - 95
6. - - 95
7- - - 95
8. - 95
9. - - 95
10. - - 95
Middeltal

-

95

***
***
***
*

Parter af
Nonius.
14
16

12/5
17,5
16
16,5
11,5
H/5
iZ
12,5
14/1

Heraf folger, at Solens Diameter — 95.20
14,1 — 1900
i4/i =
1914,1" — 31' 54,i".
Naar man reducerer Tob. Mayers, de la Catt
le's, og de la Landes Udmaalinger af Soeldiamcteren til den 5. September
1793, saa bliver der efter den forste 31' 52,2", efter den anden 31' 52,8",
og efter de la Lande 31' 49/3"; hvoraf sees at de la Landes Bestemmelse

er den mindst noiagtige.
Den af de andre tvende Astronomer bestemte kom
mer meget ncrr overeenS mcd min.Udmaaling, og Fsrfficllen imellem os er
ikkun omtrent
af det Hele.
Jeg forventede ar kunde ndmaale Maanens
Diameter med samme Flid, men en i det vigtigste Hieblik indtræffende Regn-

bye tilintetgiorde min Forventning.
Xh Samling V, B.
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B.

De Kikkerter, hvilke til denne Forms; kelses Observation blcve brugte,
vare i) min egen, cn
Fods acromanff Kikkert mcb tredobbelt Objectiv, og
Forstsrring af ioo Gange; 2) den af Hr. Pastor Ginge brugte en 3 Fods
acromcuiff Kikkert med tredobbelt Objectiv, og Forstorring af 48 Gange;
3) den af Observator Socborg brugte 4 Fods Kikkert med dobbelt Objectiv,
og 33 Ganges For storri,»g; 4) den af Generaladjntaut LowelwM brugte 24
Fods Kikkert med dobbelt Objectiv, og 25 Ganges Forstorring; 5) den af
Hr. Raemuscn brugte 2 Fods Kikkert med dobbelt Objectiv, og 15 Gan

ges Aorstorriug.
I Begyndelsen var Haabet om en lykkelig Observation meget stork, og
FormorkelsenS Begyndelse blev saaledcS observeret ved meget klar Himmel.
Uhrets Tid.

9r 31' 42°

Bugge
Ginge
Soeborg
Lowenorn Rasmusen

Sand astrono
mis? T>d.
4. September.
22r 46'59,9"
22 47 1,9
22 47 1,9
22 47 7,9
22 47 2,9

Sand borgerlig Tid.

5. September.
rot 46' 59,9"Formidd.
10 47 1,9
10 47 1,9

9 Zi 41
9 Si 44
10 47 7.9
9 31 50
10 47 2,9
9 31 45
Efterhaanden begyndte der at indstille sig Drivskyer, hvis Mcengde til
tog, altsom Formorkelscn blev storre og storre, foa at Solen oste i flere Minuter af og til blev usigtbar.
En temmelig stcrrk Regnbye indtraf netop ved
den Tid da Maanen gandffe gik ind i Solen, og da Maanens indvendige og
forste Berscing med Soelranden og Ringens Begyndelse ffulde iagttages; denne vigtige Observation blev altftabt. Imod dcn Tid at den anden Beroring eller Ringens Slutning ffulde bemaerkes klarede det af og til noget op, og imel
lem Skyerne blev denne Bcroring, omendffiont meget tvivlsom, observeret.
Uhrets Tid.

Bugge
Ginge Lowenorn
-

-

i 1* 5' 48"
n 5 50
ii 6
3

Sand astrono
mis? Tid.
5. September.
oc 20' §t"
0 20' 53
0 21
6

Sand borgerlig Tid.
or *2o 51" Eftermidd.
0 20 53
0 21
6
Efter

bett 5. September 1793»
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Efterat denne Regn- og Stormbye var drever over Kiøbenhavn opkla
rede Luften sig, og Himlen blev veen og skien.
Man kunde see MaanenS
Kant al vcere ujevn, og man kunde meget tydelige» kiende Maanebiergene og
deres Forhøjninger.
Saavel Hr. Generaladjukant Lswettorn, fem jeg,
havde begge bemerket en lys Glands omkring Den ni ør Fe Maane, da ben var
i Solen, og vi vidste ei al tilfFrive den nogen anden A.-rsag end MaanenS
Atmosphcrce, paa hvilken jeg ved en FixstierneS Bedcekning af Maanen i
Aaret 1780 har havt et andet Beviis, nemlig at Stiernen syntes foran for
MaanenS lyse Deel, og i nogle Secunder syntes den at hcrnge paa Maanen,
hvilket vel ei havde kundet skeet, medmindre at Lysstraaleu fra Stiernen var
bleven brarkker igiennem en Atmosphäre.
Om man end antager Lysstraalernes Inflection, saa er den dog ci faa stor at den alene kunde have foraarsaget
delte Phcrnomeu.
Enden af Soelformorkelsen blev saaledeS ved meget klart Veir observeret.
Sand agrono
mist Tid.

Uhrers Tid.
Vugge
Ginge
Søeborg Lewenørn
RaSmusen -

12' 34C 47"
12 34 46
12 Z4 50

12
12

34 43
34 48

5. (september.
1' 49
*
37,2"
I 49 36,2

1 49 34/2
i 49 40,2
i 49 38,2

Sand borgerlig Tid.

5‘
i'
i
i
i
i

Sep
49'
49
49
49
49

ember.
37,2"
36,2
34,2
40,2
38,2

Et flint og let følende Thermometer var udhomgt i den frie Luft i Søn
der, saa at Soelstraalerne virkede lige paa det, og de dermed anstillede Obser
vationer vise Varmens et meget betydelige Asta else under den hele Formørkelse.
15I Grad Varme.

Kl. 10 45' sand Tid
ii 15

-

144

ii

-

105

-

0 15- 10i 30
-

9l

-

45

-

-

-

-

14-5

15I
T 2

Soel-
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Soelsiraalcrnes Varme har alksaa rager of meget mindre end man skulde for
mode, nemlig ikkun
Grad af Reaumurs Thermometer.

Formindskningen af Solens Lys var og meqer mindre end man i Al
mindelighed ventede; dog kunde Theorien forud vife, at den ei kunde blive
meget mcerkelig..
Efter Bottguers Erfaringer er Maanens Skin i Fuldmaane 300000 Gange mindre end Socllyfct.
I denne ringförmige (Bocis
formsrkelfe var ~ af Solen tilbage, og altfaa det tilbageblevne Socllys
paa del ncermeste
af hele Solens Lys; og naar Soellyfet, fvcekker 300000
Gangs, endda har faa meget Klarhed fom den fulde Maane, hvor meget
stsrre maarre da ei Soellyfet blive, naar det ikkun er fvcekket 7 Gange.

Nogle paastaae ar have feet Stierner da Formorkelfen var paa sit hsies
ste, hvilket vel ei var umueligt, men dog formedelst Drivffyer vanskeligt; paa
Observatorium kunde man i det mindste ingen Stierne see.

Obser-

149
—ara-.—

Observation
-

paa

Magnetnaalens Misvii suing,
hvilken i Anret 1793 har begyndt at tage af,

ved

Thomas Bugge.

geographiff Landmaalcr, og asironomiff og trigonometriff Observator
ved den geogrephiske Landmaaling fr a 1762, Hao det v cerer min Pligt aarligen
ar staae Meridianen paa Marken, og derefter at observere MagnetnaalenS
Misviisning.
Da Kiebcnhavns Observatorium i Aaret 1777 blev mig ansorlroet, og var fat i den Stand, i hvilken et velindrettet Observatorium bør
vare, var der saa meget mere Embedspligt at iagttage Magnctnaalens ej alene
aarlige, men endog formedelst Tordenveir, Nordlys og andre os ubekiendte
Aarsager, daglige Forandringer, efterdi MagmtnaalenS Misviisning er en
vigtig Deel af de meteorologiske Observationer.
Saaledcs har jeg ncrsten
32 Aar befestiget mig med Observationer paa CompaSnaasen; og i en forhen
fremlagt Afhandling, som i Selskabets Skrivter er trykt, har jeg bekiendtgiort Resultaterne og Slutningerne af disse Observationer.
Jeg skal bede om
Tilladelse til at bringe lv.nde Omstcendighedcr i Erindring: 1) At jeg ved Ob
servationer paa Observatorium har fundet, at de i Gevalvterne og de rykke
Diure sktuite Iernankere og andre Forbindinger havde forøget MiSoiiSningen
f Grad eller 45 Minuter meer end den burde at vare; hvoraf folger, at alle
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saadanne Observationer, anstillede i Huse, formedelst Kakelovnenes og andet
Jerns Virkning paa Naalen, blive ci uven Grund mistorukre og tvivlsomme.
2) At jeg, for ar uudgaae denne Mictanke, i min Have med al mnelig Flid
og astronomisk Noiagtigh d, deels ved corresponverende Soclhoider, deels
ved Solens observerke Azimurher, har siaaet en Meridian af over 100 Fods
Lcengde, og nt i Midten af denne Meridian, og alrsaa over 50 Fod fra Byg

ninger og Jern, er Misviisningcn bleven iagttaget siden 1784.
Da Observationers Paalidelighed tillige dependerer af Instrumenternes
Paatidelighed og Godhed, saa skal jeg korreligen beskrive de Miöviisningscompasser og de Magnetnaale, med hvilke Observationerne cre anstillede.
A, En Compasnaal, lang 12 Tommer; den bevceger sig paa en Staaldup.
Den inddeelte Bue er af Elfenbeen, og den mindste Deel, som derpaa
tun lcrseS, cr 5 Minuter.
B, En mig fra det Churfyrstelige Pfalzbayersike meteorologiske Selskab
fkienket Naal af 10 Tommers Lcengde.
Duppen er af Agat, og Cirkel
buen kan ved en Mesiingnonius inddeles udi 3 Minurer.
C, En Naal af 7 Tommers Lcengde, paa en AgalSdup. Buen og No
nius ere begge af Messing, og ved Nonius kan tages 5 Minuter.
D, En cu>den Naal af famme Lcengde og Beskaffenhed, til samme CompaS.
Jeg skal sorst anfere de Observationer, hvilke ere foretagne den 26.
September 1792 ved meget stille og godt Veir.

Med Naalen A.

i. Obs.
i8° 40'
18 40

2. Obs.
18° 30'
18
0

5. Obs.
18° 30'

18 15
6. Obs.
18° 20'
18 20

18

30

Z. Obs. I
i8° 15'
18

15

7. Obs.
18° 20'
18 20

4. Obs.
18° 20'
18 20

8. Obs.
18° 20
*
18

30

18

2Z

Middeltal af alle Observationer med Naalen A == 180 23' 7".

Med

Magnettiaaklis Misviisning.
Med Naalen B.
1. Obs.
18° 30'

2. Obs.
18° 15'

5*

6.

18

30

18

3. Obs.
18° 24'

. 4‘ Obs.
18° 27'

8-

715

18

24

ig

27

10.
11.
12.
18 15
18 30
r8 30
Middeltallel af alle disse Observationer med Naalen B z= ig° 24'

9-

24

18

Med Naalen C.

,. 0

27 et

0

Qo

4. Obs.
18° 25'

18

16

18

Zr

13

18

18

18

28

. <)

H H

-

J8' 20

co 00

i. Obs.
18° 20'

18

6.

8.
18 15
45
18
45
15
Middeltal af alle disse Observationer med Naalen C = ig 20 30#.

5-

18
18

15
15

18
18

7-

10
10

18
18

Med Naalen O.

1. Obs.
18° 15'
18

15

2. Obs.
18° 20'
18 20

3- Obs. ,
18° 30'
18

30

4. Obs.
18° 3°'
18 26
18

28

6.
8.
75.
18 30
18 15
18 20
'8 45
18 20
18 30
18 15
18 45
Middeliallet af alle Observationer med Naalen D zz: ig 25 22.
Middeltaller af alle Observationer med disse
4 Naale, oq MisviiSningen den 26.
September 1792, bliver
-

180 23' ig"
*
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Paa samme Maade ere Observationer paa MiSviiSningen blevne an
stillede den 20. October. 1793.
Med Naalen A.
i. Obs.
1 80 20Z
20

18

2. Obs.
18- 15'
15

18

3. Obs.
18° 20'
18
16
18

6.

15

18
18

18

18

20'
14

18
18

8.

715

-8
18

4. Obs.
18° 24
*
18 20

7
15

18
18

5-Obs.
18° 20'
18 20

22
10.

9-

20
14

I8
18

20
14

18 17
l8 17
18 11
18 17
M edium af al le Observationer med Naalen A =
M ed Naalen B.

i. Obs.
18°
9'
6.

18

2. Obs.
18° 12'

8.

7*
18

3. Obs.
180
9'

4. Obs.
18° 12'

5-Obs.
18°
9'
10.

9-

18 18
18 18
18
15
18 15
Middeltal af alle Observakioner med Naalen B — ig 13 30.

Med Naalen C.
3. Obs.
4. Obs.
18° 10'
18° 20
*
18 20
18 10
10
18 15
Middeltal af disse Observationer med Naalen C = ig 16 15»

i. Obs.
i8° 10'
18

2. Obs.
18° 15'

Med Naalen D.
i. Obs.
18° 15'

18

2. Obs.
18° 15'

3. Obs.
18° 15'

4. Obs.
18° 15'

18 15
18 15
18 15
15
Middeltal af disse Observationer med Naalen O — 18 15

Middeltallet af alle Observationer »ned disse
fire Naale, og MiSviiSningen ben 20.
October 1793, bliver
-

o.

ig° 15' 27".

Naar

Magnetnaalens Misviisning.

!5Z

Naar man nu fra Misviisningen i September 1792,
i8° 23' 18" tit
Nordvest, drager Misviisningen i October 1793, — ig° 15' 27", faa ec

det klart at Misviisningen fra 1792 :il 1793 har aftaget 7'
Af alle de Observationer, hvilke fra 1550 til nuværende Aar have
vceret anstillede paa forffietlige Slceder i Europa, er mig ingen bekiendt, som
netop har bestemt NaalenS stsrste Afvigelse imod Hster eller Vester; eg jeg
veed ei rettere end ar ovenforte er den forste og den eneste af den Slags. Jeg
anfeer den for at vcrre af den Vigtighed, at man deraf kan bestemme Mag
netpolens Afstand fra Jordens Pol, dens Lcrngde og Brede i September
1792, og dens periodice Gang omkring Jordpolen, og endelige« at man
deraf kan oplofe et af Selskabet forhen udfat Priisfporgsmaal, at beregne
Magnetnaalens Misviisning ril enhver given Tid og paa ethvert givent Sted.
Med dette Problems Oplosning, grundet fornemligcn paa den her beskrevne
Observation, arbeider jeg for narrvcrrende Tid, og naar jeg har bragt det til
Ende, skal jeg ei mangle at have den ALre at sremlcrgge det for Selskabet.

th Samling V, B,
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Om

Kobberpontoners Indretning,
af

H. I. Krebs.
§. i.
ele Krigskunsten og alle Foretagender, der have Indflydelse paa Krigen,
ere indtil vore Tider drevne alt for haandvcrkSmcrffigen, uden grundig Underssgclse og nøie Bestemmelse as Aarsag og Virkning i ethvert enkelt Tilfalde^
Man har derfor ikke alene i de nldre, men endog i de nyere Tider meget ofte
giort sig gandske falske Forestillinger derom; ikke sielden paastaaet de allerlatterligste og urimeligste Ting, og udgiver dem for uomstsdelige Sandheder.

§♦ 2.
I de nyere Tider derimod, da den menneskelige Forstand hor bragt det
til en beundr ingsvcerdig Fuldkommenhed i de fl.ste andre Kundsikabskredse, og
ister i alle Narurlcerens Grene, har man endelige« ogsaa begyndt grundigen
og videnskabcligen at eftergrandfke de forstiellige Foretagender, der ere Kri
gens Formaale. Man har sogt saavel af Naturens evige, ved Naturforskerne
og Mathematikerne opdagede og neie bestemte Grundfcetninger, som af andre,
fkisnt ofre tilfældige, dog derfor ikke forkastelige Omftcendigheder, at udfinde
og angive de bedste Regler for Udeveksen i ethvert Fag af Krigskunsten.

Saar
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Saaledes har f. Ex. en Belidor efter rigtige physiffe og statiske Grunde
viist, hvorledes Beklcedningsmure ved Jordvolde og Hvelvinger bor bygges
lilstrcekkeligen, men ikke til Unytte overfledigen stcerke; og derved tillige lagt
for Dagen, at Vattban, der i hans Tid anlagde faa mange nye Fæstninger,
i Henseende til Beklcedningsmure altid har feilet noget, og at han alrsta i det
mindste ei har havt klare og rigtige Begreber om Eidetrykket ved Bekloedningsmure og Hvelvinger.
Saaledes har endvidere en Genfs af de Forjog, Betidor anstillede
over Miner, og hvorved han sandsynlige« allerede havde forgaffel sig^stlv et
rigtigt Begreb om Krudtets Virkning ved Miner, hidledet en rigrig Mine
theorie, og forjaget de hidtil derom havre urigtige Begreber.
Og saaledes.
have endelige« en Antoni, Tempelhojf, Bohm, Saldern, Varneri og

mange andre i de nyere Tider giort stg meget forticule af Artilleriet, Ingemeurvidcnjkaben og Tactiken.

'

§. Z.

Blot Underssgelstn, hvorledes man i Feldten ved forekommende Lej
ligheder i en Hast og paa den bedste og i alle Herrseender fordeelagtigste Maade kan efter den dermed havende Hensigt siaae Broer over Stromme og Floder,
synes hidtil enten at vcere forsomt af stige duelige Maend, eller ikke vceret anseet
vcerdig nok deres Opmerkfomhed.
§. 4»

Man kan betiene sig af forskiellige Slags Broer; dog vil jeg ikkun her
til nogen Oplyning omtale de faa kaldte Pontonbroer.
Heraf vil man i det
mindste letteligen indste, at det virkelige« ikke er nogen ligegyldig Sag, o«t
Pontonerne have den bedste Indretning og behorige Befke.fstnhed eller ikke,
og at det altsaa vel er Umagen'vcerd, ester rigtige Grunde at bestemme deres
fuldkomneste Indretning.
§♦ 5»

Man har Tree- Jern- og Kobberpontoner, og enhver af disse Slags har
Fordele og Mangler, der ere dem egne.
Behocigen at afveie mod hinanden
U 2
disse
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disse Fordele og Mangler hos alle tre Slags i Hensyn til Materien, eller
fuldkommen at afgiore, hvilket Slags der er det bedste og fordeelagtigste, medserer allerede mange Vanskeligheder.
Ved ethvert Slags deraf især kommer
det desuden meget derpaa an, efter rigtige Grunde ar udfinde ikke alene hvor
ledes en Pontons Dannelse i det Hele bor vcere beskaffen, men endog hvor
stor den da, naar dens Dannelse er udfunden og fastsat, bor glores overeenSstemmende nred dens Hovedbestemmelse.
Thi giorcs den unyttigvlis for stor,
foraarfager dette ikke alene ved dens Anskaffelse unodvendige Omkostninger,
men derved bliver tillige dens Fortbringelse fra Sted til andet, og dens Be
handling ved virkelig Brug besværligere, hvilket i Krig er af störste Vigtig
hed; giores den derimod for liden, kan dette endnu blive meget skadeligere,
og geraade en heel Armee eller et heelt Feldttog til uerstatteligt Tab.

§. 6.
Vel har vor duelige Generalmajor Clasett af det herværende Kongelige
IngenieurcorpS allerede i Aaret 1782 ladet indrykke en Afhandling om Pon
toner, under Titel af Theorie der Pontons und anderer ähnlicher; Fahr
zeuge, i det 8. Bind af Böhms Magazin für Ingenieure und Artille
risten. Dog i denne Afhandling antages alene tre Slags Pontoner som bekiendte, og deri vises kun: 1) Hvorledes man af Maalene, der bestemme en
Pontons Storre'se, kan beregne ikke alene hvor meget en saadan Ponton over
hoved er istand til at bære, men endog hvor dybt den alene ved dens egen
Tyngde, eller og med en vis bestemt Last tillige, maa synke i Vand; og
2) hvorledes man omvendt, naar en Pontons Længde og Brede ere givne,
og Lasten, den skal bare, cr bestemt, kan finde dens uodvendige Dybde.
Herr Generalen undersoger altstia ikke, hvilket Slags Pontoner der er

det bedste, og hvorpaa det kommer an ved Bestemmelsen af en Pontons Dan
nelse og Sterrelse, saavcl i det Hele, som i de scerskilte Maal af Leengde,
Brede og Dybde.
Desuden ere hans Beregninger, saa rigtige og skionne
de endog ere, ved den dertil brugte Differential- og Integralregning, blevne
uden Nodvendighed vanskelige for mange Lasere, skiont de, hvilket jeg skak
vise, kunde været giorte ligesaa korte og ligesaa lette efter den simple Geome
trie, og derved blevne fatulige for en langt storre Mængde Lasere.

§. 7.
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§• 7*

Desuden har en Chnrfyrftclig-Saxiff Pontoneerofficeer, ved Navn
Hsyer, attende for nogen Tid siden i neuen militairischen Journal lovet
at levere en fuldstcrndig Haandbog for Pontoneervidensikaben; og sammesteds
tillige bekiendtgrort ikke alene Udkaster ril Haandbogcn efter dens Dele og en
kelte Capitler, men endog ril Kteuderes forcgaaende Prove og Bedommelfe
ladet aftrykke et Capirels fuldstændige Udardeidning , hvori han sammenligner
de forfficlkigc Slags Pontoner, dcr for ncervcercnde Tid ere i Brug hos forffiellige Magter, og viser hvad fcrreget der er ved ethvert Slags, eller dets
Fordele og Mangler.
Hidtil er Verser ikke udkommet (*),
og desuden synes
Forfatteren, (at domme af det, man allerede har af hans Arbejde), vel at
have neiagrigcn og omstcendigen overvejet alt, hvad der kan komme i Betragt
ning i Udovclsen ved Broebygninger af alle Slags Broer; men med alt dette
har han ikke grundigen nok trangt ind i det Vcefentlige af Sagen, og f. Ex. i
Hcnfyn til Pontonbroer har han ikke bestemt den fuldkomneste Indretning af
ethvert Slags, men i dels Sted ikkun samlyenlignet de for Haanden vcerende
Pontoner med hinanden.
§. 8»

Virkeliget, er det ikke let, med fuld Vished at angive en Pontons fuld
komneste Indretning, da mange Omstcendigheder have Indflydelse derpaa, og
derved bor tages i Overvejelse.
Jeg vil bestrabe mig for at anstille nogle Be
tragtninger; dog vil jeg for ncrrv«rcnde Tid i.°ke indlade mig i nogen Undersogning om Materiens Forskellighed, hvoraf Pontoner kunne forfardiges,

men alene ved et eneste Slags dtraf, nemlig Kobberoouroncrne, underssge,
hvorpaa det egentlige isår kommer an ved Bestemmelsen as Dannelsen i det

U 3

Hele;

)
(*
Da jeg skrev dett c i Begyndelsen af indeværende Aar 1793, var intet uden det
. Omtalte kommer for Lyser af Hr. Høyers Verk. Nu derimod er den forste Deel
deraf, som ban kalder den theoretiske, virkeligen udkommet, og jea eier den alle
rede fo.' nogle Maamder siden. Min ytkrcde Formodning er ikke alene indtruffen,
men jeg finder endog, at Forfatteren ikke altid har seet Sagen fra den rette Side,
og desuden antages gandsse urigtige hydrostatiske Grundsætninger. Man lase blandt
andet ikkun Bogens 127. og 242. Side, og man vil strax blive overbeviist derom.

Den i. Nov. 179z.
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Hele; og naar da c tt Pontons Dannelse er afgjort cg fastsat, vil jeg vise,
hvor store Ponlvnerne under visse Omstændigheder, og Betingelser bor giorcs.
'

§. 9.

Alle Pontoner i Alutindelighed cre egentligen intet andet end smaa Farteier eller Baade. Dog er Hovedhensigten med dem ikke, font med ordentlige
store Farkoier, eller smaa Pramme og Baade, paa dem at fore Last og.Vare
over smaa Vande, og alrsaa meget mindre over store Seer cg Floder; men
unægtelig er nok deres eneste Bestemmelse ar lægges tvers over en Flod eller
andet Vand, i sterre eller mindre Afstand fra hinanden, og paa Siden efter
Længden ved hinanden, for over dem paa tvcrs ar lægge Bielker, og over
Biclkerne igien i samme Stilling, som Pontonerne ligge, Brædor eller Plan
ker, og derpaa betjene sig af denne hele Sammenbinding fom c ti Broe, for
ikke alene ar gaae derover til Fods, men endog lade Rytteriet ride derover,
og endog overfere derpaa Artilleriet og Feldtbagagen.
Men da de nu til denne Hensigts Opnaaclfe i Feldten fores paa Vogne
ved Armeerne, og forst paa Stedet, hvor de ffal bruges fom Broer, lades
i Vandet, behover man ikke ak give dem ordentlige Skibes runde Dannelfe for
med Lethed at kunne bringes igiennem Vandet; men deres udvendige Dannelfe
kan gierne, fom paa Pramme, være lige Sider og Bund, eller kort, fiirkam
ted-prismatisk.
§. ro.

At man, uden Skade for Hovedbestemmelsen, kan give Pontonerne en
siirkanted udvendig Dannelfe, har adskillige Bifordele i Folge med sig, faavel ved deres Forfærdigelfe font deres Brug. Thi for det forste, uden at tale
om, at et Skibs fuldkomne runde Dannclfes Bestemmelfe virkeligen ikke er
nogen ler Sag,, vilde desuden en Pontons blotte Forfærdigelfe med en let
Seilers beherige og bestemte rundlige Dannelfe foraarfage Haandverksfolkene
langt fierce Vanskelighed, end en ligefrem prismatisk Pontons Forfærdigelfe.
Desuden maatte rundlige Pontoner af en fastfat Længde, og GiennemfnittelS
(Profilets) derved bestemte Storrelfe ester Breven og Dybden, gieres dybere
end
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end prismatiffe Pontoner, naar Breden var den samme, og bredere, naar
Dybden var eens; oq begge Dele medforer Uleiligheder ved deres Fortbringen
paa Vogne.
Endeligen kunne alle Slags Skibsredskaber og ifcer Plankerne
til Broen, der ogsaa maae fores med, beqvemmeligere finde Plads i de prismcuiske Pontoner, og paa denne Maade lettest medbringes.

§. 11.
En Pontons fiirkantede prismatiske Dannelse kan enten vcere af den
Beskaffenhed, at dens Profil efter Breden og Dybden udgior et retvinklet
Parallelogram ab cd (Fig. 1.), eller den kan gisres oventil bredere, og nedentil fmalere (Fig. 2.); og i begge Tilfcelde kan en Ponton til en bestemt
Stsrrclfe i det Hele, og ved dens fastsatte Langde, enten giorcs bredere og
mindre dyb, eller mindre bred, og forholdsmcessigen dybere.
Nu sporges,
hvorledes Pontonerne i Hensyn til denne Forskellighed indrettes paa det fuld

komneste.

§. 12.
For det forste vil jeg antage, at en Pontons Profil efter Breden og
Dybden er et retvinklet Parallelogram, eller, hvilket er det samme, at dens
Sidevcrgge gaae parallel; og ntt forst undcrfoge, om det er bedre, at gisre
Potstonerne bredere og mindre dybe, eller ftnalere og forholdsMKsftgen dybere.

§» 13.
Efter hydrostatiske Grunde udfordres ligestor Krast til ar nedfcrnke i
Vand et fiirkanted uligesider prismatisk Legeme, der af sig selv svommcr ovenpaa Vand, eller holde cl nedsccnkt, man lcrgge det paa den bredere eller smalere Side paa Vandet, for at nedseenke det.
Vilde man alksaa herefter be
stemme, hvor stor Last en Ponton netop formaaede at bare, faa at den derved
sank til den overste Rand, var det i Hensyn hertil ligegyldigt, enten den giordeS bred og mindre dyb, c3cr forholdsmæssig fmalere og derhos dybere.
Og
da en bredere og mindre dyb Ponton (efter statiffe Grunde om Legenders Omveltning) ligger stivere paa Vandet, og vakler mindre, end en ftnalere og dy
bere, burde vel en Pontons storre Brede og mindre Dybde ifsc tilraades.

§» 14.

16 o
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Men da ved en saadan Indretning af Pontonerne ikke alene den ringeste
Forsgelse af den Borgt, som en Ponton er bestemt til at barre, men endog
den ringeste vaklende Bevcegelse vilde bringe den til at synke: trocr jeg, der
bor antages, at den stsrste Last, Pontonen ffal boere, ikkun bor ned seen ke den
til en vis Afstand sra den ovetste Rand ab (Fig. i).
Sort nu, ar til denne Afstand fastsattes et og det samme Maal, om
trent 8 til io Tommer, for alle muelige Slacks Pontoners saa vil en fmalere
og derhos dybere Ponton bare ulige meer enh en bredere og fslgelig mindre
dyb.
Thi naar begge Slags, faaledes som jeg nu vil antage det, ncdfcenkes til 8 Tommer fra oven af, er af,det ferste Slags en stsrre Deel af den
hele Ponton end af det sidste Slags nedfarnkt.
Saa meget som det Nedsoenkte i ferste Tilfcelde er stsrre end i det andet Tilfalde, ligesaa meget mere
Vand maa der i forste Tilfalde vare fordrevet fra dets Sted cnd i det andet
Tilfalde; og saa meget altfaa, fom Vandet, der forjages fra dets Sted,
veier meer i det ene Tilfalde end i det andet, maa ogsaa det forste Slags
Ponton kunne bare meer end det ander Slags.
F. Ex. Lad en retvinkled siirkanted prismatisik Ponton af i6 Fods Langde vare 2 Fod 8 Tommer dyb og 3 Fod bred, og en anden Ponton af samme
Langde derimod ikkun 2 Fod dyb og derhos 4 Fod bred; enhver af dem indta
ger altfaa er Rum af 128 Cubicfod. Da nu en Cubicfod reent og ferfft Vand
veier 62 Pund 4 Lod, indtager ogsaa enhver af begge Pontoner saa stort Rum
som 7952 Pund Vand, og ligesaa stor Vegt, Pontonens Tyngde iberegnet,
udfordreS til gandfke at nedfcrnke en saadan Ponton under Vandet.
Men
naar nu begge disse Pontoner ikkun nedscenkeS til 8 Tommer fra den sverste
Rand, bliver ved den fsrste H af hele Pontonen, og ved den anden ikkun D
nedfcenket under Vandet.
Ved den fsrste Ponton fortrcengcs altfaa
af
7952 Pund, det er 662 j Pund, mere Vand fra dets Sted, end ved den
anden, og altfaa maa ogsaa den forste Ponton kunne barre 662% Pund mere

. Altfaa jo dybere og smalere man gwr Pontoner af eens
Storrelse i det Hele, eller formedelst andre Aarsager, f* Ex. deres alt
for store Vaklen, tor giore.dem, desto mere kunne de bcrre.

end den anden.
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Naar herpaa ved en Pontons fastsatte Længde, og ved dens faa liden
font rnuelig antagne Brede, og fan dens nødvendige Holde, faaledcs font jeg
siden ffal vise, er afgiorr; og en Pontons Prr fil efter Brcden og Dybden a!tfaa forestillede en bestemt rctvinkled Parallelogram, og dens Sidevægge i Folge
heraf gi? parallele: mane nu undersoges, om del dog ikke maaffee ffulde vatre
fordeelagligere at antage til en Pontons Profil, isteden for'en retvinkled Pa«
rallelogxam ab cd (Fig. 3.), et) ffievvinkled Fiirkanr efgh af famme Flade
indhold, og hvori kun begge Siderne ef og gh gik parallel med hinanden,
og at Pontonen altfaa blev bredere oventil end nedenul ved Bunden.

§. i6.
Da man, font jeg har fagt, bor antage for afgiorr, at Pontonerne
aldrig ved den stsrste barende Last gandffe, men kun til en vis Puncl bor ncdfankeS i Vandet, og jeg derfor her vil antage, at begge Slags Pontoner
ikkun omtrent til Linien kl (Fig. 3.) bor nedtrykkes: faa fees umiddelbar af
Figuren, at Stykket eflk, hvilket bliver over Vandet af den ffievvinklede
Ponton, er ftørre end Stykket abqp, hvilket af den retvinklede Ponton bli
ver ovenfor Vandet.
Ved dcn ffievvinklede Ponton bliver i Folge heraf en
meget mindre Masse Vand, end ved den retvinklede, jaget af dets Sted; og
den ffievvinklede Pontons Bærekraft bliver ahfaa faa meget ringere, end den
retvinklede Pontons Barekcast, som det af ben fortrængte Vand veicr mindre.
§♦ i?
*
Fremdeles da den ffievvinklede Pontons Tyngdepunct m (Fig. 3.) lig
ger hoiere end den retvinkledes Tyngdepunct n; og den førstes Giundflade har
en mindre Brede hg end den sidstes Grundflade dc: maae hiin ogfaa ulige
mere vakle paa Vandet, og meget lettere omstyrte, end Penne,
Naar nit
ved en Pontons retvinklede Profil dens Brede allerede er antagen faa liden,
fom Vaklingen paa nogen Maade vil tillade: fan en ffievvinkled Ponton af
famine Dybde og Stsrrelft overhoved aldeles ikke styres paa Vandet, ellee

den

vil i det mindste alt

til
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I alle Henseender vil det derfor vel unegteligen altid vare bedre,
at lade en Pontons Sider gaae parallel med hinanden, eller stage lod
ret paa Bunden.
§. i8.
En Pontons Endestykker burde egentligen, efter samme Grunde, gaae
parallele med hinanden ligesom dens lange Sider, eller staae lodret paa Bun
den.
Dog da Formellen her, enten de staae lodret paa Bunden, eller med
den giere en stump Vinkel, og forestille stievlig liggende Flader (plana incli
nata), saavel i Hensyn til en Pontons Hovedbestemmelse, ved den mueligst

mindste legemlige Indhold-ar botre en bestemt Last paa Vander, som og i
Hensyn til den sterre eller mindre Vaklen, t der Hele rager virkeligen er meget
ringe; og derimod andre Biaarsager tilraade, ar lade en Pontons Endestyk
ker ikke staae lodret paa Bunden, men med den giere en stump Vinkel: rroer
jeg det virkeligen vi! vcere bedre, at opofre en liden Fordeel i Hensyn til Ho
vedbestemmelsen for andre vigtigere Bifordele, og allsaa lade cu Pontons
Endestykker fra oven ned efter gaae skraae.
§- ry-

Saaledeö for der fsrste styres en ved Enderne stkraae afsfaarcn Ponton
lettere paa Vandet, eller bringes fra et tik ander Sted; og i feer i de fleste Tilfcelde hotves den meget beqvcmmete af Vandet og bringes paa Land, end en
anden, hvis Ender staae lodret paa Bunden.
Dette er vi keligen t Hensyn til en Pontons B stem mel se vel ingen be
tydelig Omstændighed; men en saadan ved Enderne ffraae Ponton er desuden,
naar Broen er lagt, (efter statiske Grunde) laugt min Ore udsat for nedflydcnde
store BielkerS og Træstammers ^adelige Sted, og selv of de stendtlige Kugler
beskadiges og giennembsres den ikke saa let, som en ved Enderne lodret Ponton.
Det er nemlig bekieudt, ar en Fiendc, iscer naar Strontmen flyder stærkt,
ofte i Krig virkeligen forsoger at fordcerve en Pontonbros alene derved, at han
ovenfor Broen kaster store Stykker Trete i Floden, og lader dem flyde ned derpaa.
Vel læret Krigskunsten, at man maae være betænkt derpqa, og soge at
opfange og aflede fra Broen saadanr nedsvommevde Trote; men delte er ikke
altid
:

f
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altid mueligt; o<3 tiaar saadanne voldsomme Skod v-ia Broen ikke kunne undgaaes: formindskes, som sagt, efter statiske Grunde, saadanne horizontal
virkende SrodS Magr, at de ske c paa ski.vli rgcude og »kle vertikale Flader;
og de Pontoner, hvorpaa stige S od t-.«ffe unuddelbar, haves.ofre ikkun noget
i Veirer, isteden for ar de mcraskce ellers vilde losrives fra deres Ankertouge,
og gandske borkforeS, eller i del mindste tilligemed Broens To'ng- og Trceverk

meget mere beskadiges.
Dette er unceqreligen en meget vigtig Omstundigbcd;

syltes
mig derfor raadeligl, at lade Pontonerne ved Enderne nedefter gaae
meget ffraae.
øg t>Ct

En Pontons Giennemsnit efter Lcrngden og Dybden vilde altsaa om
trent blive saadant, som den gde Figur forestiller del.

§. 20.
Ved denne en Pontons nu fastsatte udvendige Beskaffenhed eller Dan
nelse, synes det dog, ar dens spidse Kanter ved a og d (Fig. 4.) ikke ere gode.
Thi for det forste ere disse spidfe Kanter virkeligen svage, og Pontonerne kunde
paa disse Skeder ved Paa- og Aflusningen, eller ved andre Leilushedcr, lerreligen bekomme Bugler og beskadiges.
Desuden ere de ffarpe Kanter her ikke
skikkede ril deri ar fastgiore de nodvendige Ringe og Hager.
Det turde alt

saa endeligen vcere godt, at lade en Pontons Enders Skraaning be
gynde ikke gandffe ovenfra, men noget lcengere ned, omtrent 8 til 12
Tommer fra Kanten a b.
En Pontons Giennemsnit efter Lcrngden og Dybden bliver endeligen i
Folge heraf saadant, som den 5te Figur forestiller det.

§. 21.

Hidtil har jeg ikkun i Almindelighed betragtet en Pontons udvendige
Dannelse, og viist, som jeg troer, hvorledes den i det Hele bsr vure.
97ti
burde jeg ogsaa omtale en Pontons indvendige Beskaff nhcd og Indretning,
og ligeledes efter Grunde i Almindelighed undersege L hvilken Indretning dec
vel vilde v«re den bedste og fuldkomneste.
Dog da en Pontons udvendige
X 2
Dan-

1

K.

Om Kobberpontoners Indretning.

Dannelse ene har Indflydelse paa dens egentlige Brerekraft, og altsaa er
Hovedsagen; dens indvendige Beskaffenhed derimod indrettes ikkun efter visse
Bihensigter, og til scrrfkiidte Bifordele: vil jeg forst endnu noiere undersoge
dens udvendige Dannelse, og fuldkommen bestemme, hvor stor en PomonS
Lcrngde og Brede bor vcere efter visse Forudsætninger og overcens^stemmende
wed visse scersklldte Omstcrndigheder, altsaa efter Grunde, ffioru dog altid
lemmelig vilkaarligen anragne; og hvorledes derpaa efter de vilkaarligen antagne Maal for Lcrngden og Vreden tilsidst Dybden noiagligen beregnes og

bestemmes.
§♦ 22.
I Hensyn til en Pontons Lcrngde troer jeg, man kor antage, at ingen
betydelig Last paa en Pontonbroe bor komme lcengere hen paa Siderne, end
lige over dens Bund, det er udenfor g og h (Fig. 5).
Det vil derfor vel
ogsaa vcrre raadcligk, al Plankerne, der lceggcs paa Broen (Fig. 6 og 7),
ikke ere lcengere end Pontonens Bund, at ikke uerfarne og usagkyndige Kuoske
og Ryttere skulde lade sig forlede til at komme for vidt paa en- af Siderne,
hvorved Broen letceligcn knude komme til at hcelde saaledeS til Siden, at
Kanoner og Ryttere med deres Heste maatte styrte i Vandet.
En Bl'Ses

egentlige nodverldige Brede bestemmer altsaa Pontonens Burlds
Langde.
§. 23.
Jo storre man antager en Brocs Brede, med des stsrre Fronte kunne
ogsaa Tropper manchere derover, og deS sikkrere Kaltoner og Morfere over
fores; men desto ubegvemmere blive de ogsaa til Foctbringen paa Vogne og
Behandling i Almindelighed.
Naar jeg antager, ak en Soldat i Geled
indtager 2 Fod, og en Rytterhest i Geled 3 Fed: kunde Infanteriet med en
Fronte af 6 Mand, og Cavalleriet, naar det havde udsvinget med sire, beqvcmmeligen marchere over en Broe, som omtrent var 16 til 18 Fod bred;
og da kunde ogsaa de stsrste Kanoner og Morsere sikkert fores derover.
Jeg drister mig dog ikke til at fastscrtte 16 til 18 Fod som den meest
passende Brede for en Pontonbroe.
Maaskee turde endog ved dette Mcral
en
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cn Pontons overste eller hele Længde blive saa ftor, ar den ikke let og beqvemm ligen kunde fores paa Vogne; og maaskee kunde Cavallerirt, udsvinget med
fire, ikke engang marchere derover.
Alt dette overlader jeg til PractikerncS
noicre UnVersogelse og Bestemmelse; og ankagcr derfor ikkun her, ar Bro
ens Brede, og altsaa Pontonens Bundslængde cd (Jig. 5 eller 8) er =: a.

§. 24.
En Pontons overste Lcengde hcenger ikke alene af Skraaningens Anlceg
ved dens Ender, men og for det andet af Dybden, man i del Hele giver
Pontonen.
Jeg ("ætter, Pontonens Dybde ck (Jig. 6 eller g), over hvil
ken den aldrig bor nedsænkes i Vandet, og som jeg vil kalde x, skulde for
holde sig til SkeaaningcnS Anlæg bk som m -tit n: saa er Anlægget bk selv

og Pontonens overste Længde be eller af bliver altsaa = a

§. 25.

En Pontons Brede maae unegteligen, som jeg har viift, antages saa
smal som muelig; dog maae den ikke alt for let kunne omveltes paa Vandet,
og af den Aarsag er det vel ikke raadeligt, at giere den smalere end den er
dyb.
Breven bor vel altid i der mindste være Dybden liig, men endog an
tages noget stsrre e »d Dybden.
De fleste fremmede Magters Pontoner cre overhoved omtrent dobbelt
saa brede som dybe; ved vore nye Pontoner i det her værende Toihuus der
imod forholder Breven sig til Dybden som 7 til 5.
Jeg troer, Vredens
Forhold til Dybden ved v-re Pontoner er meer end tilstrækkelig; og med dette
Forhold er desuden denne Fordecl forbunden, al de meget bcqvemmere kunne
fores paa Vogne, end om de giordes dobbelt saa brede som dybe.
Ved en
saa stor Brede nemlig kunne Pontonerne ikke ligge mellem Hjulene paa deres
Vogne, hvis Spor altid bor indrettes efter de sædvanlige Hjulspor i Landet,
men ovenover Hjulene paa hoie Underlag; og hvo indseer ikke, hvor meget
de, naar de ligge faa hoit, udsættes for Omvæltning ved VeieneS mindste
Ujcvnhed.
x 3

Jeg
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Jeg understaaer mig ei heller at fastsortte et bestemt Maal for Pontoners
Brede; imidlertid antager jeg, ar de ikke bsr vcere bredere end ak de beqvemmeligen kunne stude Plads mellem deres Vognes Hiul.
Vore ere 3 Fod 6
Tommer brede, og med denne Brede kunne de ikke alene b,gvcmmeligcn og
ordenkligen ester VereneS scedvanlrge Hjulspor ligge mellem Hjulene, men be
komme tillige, hvilket jeg strax ffal vise, en paffende Dybde.
I svrigt faftseeiter man 3 Fod 6 Tommer for Vreden, etter et enken
stgrre eller mindre Maal; jeg antager det her i Almindelighed — b.
§- 26.

Naar Pontoners Lcengde og Brede er afgjort og fastsat, beregnes og
bestemmes deres Dybde paa det nsiagligste efter disse Maal og den Last, de
skulle bcere.
Men det er dog ikke let her forud at angive den Last, en enkelt
Ponton i Forbindelse med andre ved en flagen Broe maac boere.
Thi ferst
sporgeo i Almindelighed, hvilken Last ffal antages for den stsrste, som nogen
Tid ffas fores over den hele Broe; og naar dette er afgiort, spsrges videre,
hvilken Deel af hele Lasten enhver enkelt Ponton maae vare istand til ak bare.
§. 27.
Hvad det fer st e angaacr, maae man antage, enten ar Armeen ffal ikkun
gaae over Broen med Feldtartillerie og scrdvanliq Fcldtbggage, etter og, at
den tillige ffal kunne fore med sig derover fvært B leiringsartillerie.
Antages det sidste, maae Pontonerne natutligviis enten gioreS meget
stgrre end i forste Tilfcelde, hvorved deres Anskaffelse ikke alene bliver kostba
rere, og deres Transport paa Vogne besvcerligere; cl! r og Pontonerne, naar
Broen ffal flaaeö, maae lceggeS ulige narrmere ved hinanden, hvortil udfordres et langt storre Antal, hvilket er forbundet med mange Besværligheder
saavel i Henseende til deres Anffaffelse som Forttringelse.
Men da nu desuden det svcere Belciringsartillcries Brng i Feldten vir

kelige» er sielden, og man i det mindste kör antage, at ikke letteligen det Til
falde kan indtreeffe, at man dermed pludselige» og uventet maae nogensteds gaae
over en Flod, hvor ingen ordentlige Broer ere, hvilket oste er Tilf«ldct med

Feldt-
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synes mig, man kunde forudsatte ved Pontonbroer, at
de ikkun behove at kunne ba're Feldtarttllerie og strdvanlig Feldtbagage.

Fcldtarkilleriet,

§» 28»
- S cel nu altsaa, en tolvpundig Kanon med al dens Tilbehor var den
stsrste Last, der ffulde fsccs over en Pontonbroe: staaer dog endnu tilbage
at afgisre, hvor meget af denne Last enhver enkelt Ponton maae være istand
til at bære.
Denne PunctS Bestemmelse, nemlig hvor meget en enkelt Ponton maae
kunne bære, beroer unegteligen paa folgende tvende Stykker: Forst, hvor
langt man anrager Broens Pontoner ffulle ligge fta hinanden; og for det
andet, hvor meget man da ter-antage, de ncestliggende Pontoner maae hiclpe
til at bære for den, hvorpaa den stsrste Last umiddelbar virker.

§. 29.
Jo længere fra hinanden man i fsrste Tilfalde tor lægge Pontonerne til
Broen, des færre bruger man i det Hele, og desto lettere og hastigere kan
Broen siaaes.
Dog hertil udfordres ikke alene ftørre Pontoner, men ogfaa
især stærkere og længere Bielker til at lægge tvers over Pontonerne.
Men
da faadanne svære Bielkers Fortbringen i Feldten, især naar de ere længere
end Pontonerne, og altsaa ikke bcqvcmmcligen kunne fores paa samme Vogne
som Pontonerne, foraar sager nye Vanffeligheder: antager man, at Biel
kerne til en Pontonbroc noiagtigen ffulle have Pontonernes ovcrste eller hele
Lærrgde.
Naar nu Pontonerne til en Bros lægges faa langt fra hinanden,
at disse Bielkers Ender række toers over tvende ved hinanden liggende Pon
toner, fom den 7de Figur forestiller: turde dette veUteNgen i alle sædvanlige
Tilfælde give for Pontoner den bedste og meest passende Afstand fra hinanden.
Sæt nu, Pontonerne vare omtrent 20 til 21 Fod lange: vilde de ved en
Brede af 3%. til 4 Fod almindelige» komme til at ligge omtrent 12 til 14 Fod
fra hinanden.

§. Z0.
/
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§. Z0.

Hvad nu endeligen det sidste angaaer, hvormeget nemlig en heel Bro^s
Pontoner giensidigen hielpe hinanden at ('«re: vilde del vcl have den stetste
Vanskelighed, herover at udfinde og fastsatte noget gandffe nsiagtigt.
Naar en Ponlenbroe virkeligen er stagen, ere vel Bielkerne, fem l«gyeS trers over Pontonerne, fast forbundne mcd hinanden ved Iernbolke, og
Broen er derved giort ligesom til eet fast. Heelt.
Dog ere Broens enkelte
Dcle derfor ikke faa fast forenede med hinanden, at naar ikkun een Ponton
nedtrykkes ved en Last, hele Broen eller alle enkelte Pontoner da maatte nedscenkeS ligesaa dybt i Vandet; men der bliver altid en vis ledagtig Bevcrgelighed mellem Delene, faa at, naar en Last kun umiddelbar trykker paa en en
kelt Ponton, nedtrykkes vel et Par eller nogle Pontoner paa begge Sider,
Men ingenlunde alle med i Vandet; og Broen bekommer saaledes et bolgeforMigt Udseende ved en sv«r Lasts Overfart.
De mvstliggende Pontoner maae
altsaa virkeligen hielpe til at modstaae Lastens umiddelbare Tryk paa en enkelt
Ponton.
§«

Zi.

Man forestille sig nu engang en tolvpnndig Kanon med dens hele Tiltehor og Bespomding med 8 lil 10 Heste stillet saaledes paa en Pontonbroe,
at Lavettens Hiul stoed lige over Midten af cn Ponton: faa trykker det He
les sterste Last, nemlig saameget som Lavettens Hinl af Kanonen og Lasten
selv have at bcere, umiddelbar paa denne Ponton.
Og naar Forstillingens
Hiul staae rigeligen 7 Fod fra Lavettens Hml ved en tolvpundig Kanon, og
Broens Pontoner ligge 12 Fod fra hinanden: maae man endnu i det mindste
anfte Halvdelen af Lasten, Forstillingens Hiul maae bcere, som umiddelbar
Last for den samme Ponton.
Den anden Halvdel af Last, hvilken fra Kanonen og Lavetten maae regnes paa Forstillingens Hinl, og tildeels de fore,
spcendte Heste, ere den Last, den ncermest forud liggende Ponton haver at
Harre; og saaledes nedtrykkes endnu et Par längere forud liggende Pontoner
af Hestenes Tyngde.
Naar nu maafkee de forud liggende Pontoner ved den
paa dem trykkende Last nedscenkeS faa dybt i Vandet, som de formedelst deres
Forbindelse med den Ponton, hvorp.aa den sterste Last virker, maatte synke,

naar
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naar den kun alene havde denne Last al bcere, men de andre intet: ter man
vel antage, at de ere den intet eller i det mindste meget lidet behielpelige i
at bcere.

§

32.

De bagud liggende Pontoner hiel'pe ogsaa virkeligen til at bcere en Deel
af Hovedlasten, saasom man ikke kan antage, at en anden merkeliq Last skul
de felge umiddelbar bag efter en Kanon paa Pontonbroen.
Men hvor meget
de bagud ncestliggende Pontoner bcere af Hovedl sten, lader sig ligefaa lidet
som det Foregaaende, uden noiagtiqe Forfog, b stemme.
Imidlertid, for
at vcere vis paa ikke at regne for meget, vil jeg fatte, at disse Pontoner ikkun
hielpe til at bcere faa meget som Pontonen, der barer den siorste Last, des
uden maae bcere af Forstillingens Last paa den anden Side forud; og altfaa
antage, at den ene og alene maae vcere istand til at bcere den hele Last, som
umiddelbar virker paa den af Kanonen og Lavetten.

§- 33
*

Efter disse Forudfatninqer, og virkeligen tildeels efter Godtbesindende
temmelig vilkaarligen antagne Maal, vil det nu vare let, nsiagtigen at be
regne og bestemme den Deels Dybde af en Ponton, som nogensinde ved den
storste Last nedtrykkes i Vandet, og som jeg har kaldet x.

§. 34.
S«t, den stsrste Last, som ved en tolvpundig Kanon en enkelt Ponton
maae bare, var omtrent 5000 Pund; men Pontonen selv veiede omtrent 800
Pund, og Bielkerne og Plankerne, som hore til een Ponton, veiede 1700
Pund: faa er 7500 Pund hele Lasten for en enkelt Ponton (*
);
og altfaa

ogsaa
)
(*

En tolvpundig 4 Gods Metalkanon vejer 2584 Pund, og den dertil hsrcnde Lavelte med Forstillingen og l'afccLøt 3224 Pund. En tolvpundig FuidgodS Kanon
veiev 3096 Pund, og da veier ligeledes Lavetten med Forstillingen forholdsmcrssigen
ogsaa noget mm. De 4 Bielker, som hore til en Ponton, veie tilsammen 384
Pund, og de 12 Stykker 16 Tommer brede Egeplanker veie omtrent 1344 Pund.

tfh Samling V.
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ogsaa den hele Masse Vands Vcegt, der ved Pontonen maae jages fra dets
Sted, naar den nedtrykkes 8 til «o Tommer, eller til be (Fig. 5 og 8).
I Almindelighed lad denne Lass vcere — i.
Naar man herpaa dividerer denne Vcegt med 62 Pund 4 Lod zzr p,
som Vcegten, en Cubicfdd Vand veier: har man hele Rummet, der indta
ges af 7500 =± 1 Pund Vand, og folgeligen ogsaa den hele nedscenkcnde

DeelS Stsrrelse af cn Ponton bhnedclm (gig. 8) =™.
McN denne en Pontons nedsænkede Deel bhnedclm er et Prisma,
hvis Grundflade er Fiickanlen bede, og hvis Horde er Pontonens Vrede
bh eller cl,
Naar paa Grund heraf (Fig. 8)

~ (§. 24),

be = af = a

cd = a (§. 23),
og ck = x (§♦ 24);

saa er bede m (2a
___ atnx eL nx"
m

Naar fremdeles Pontonens Brede antages == b, (§. 28):
det legemlige Indhold af bhnedclm

saa er en-

deligen

_ amx »4
* nx2

.

___ abmx >4
* bnx2

Men da nu dette Indhold maae vcere det hele fra dets Sted forjagede
Vands Rum ligt: saa er
abmx >4
* bnk2

folgeligen

1 *
p’

m

bnx2abmx = - ;

- ,

lin

, am

felg-Iigen x- -I- —x= L-;

ftlgeligm x2

-i-

x "I-

. f-kge-
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am

og altsaa ck zz x zz ^(^Tp * Forholdt sig nu m : n zz 2 : 3;

saa var x zz

eg naac da antages f. Ex, a zz i6 gob, b zz 3,5 Fod, 1 7500 Pund, og
zz 62,125 Pund: saa er
2,7^00
_ 16 . i6\ __ 16
X — (/(:
3 . 3,5 . 62,125
9 >
3*'
== 1,838' ♦ ♦ ♦» .
og folgeligen maae den nedsoenkende Deels Dybde af en Ponton blive omtrent
i' 10"; men en Pomons hele Dybde 2' 6".
Og i dette Tilfalde vilde Pon
tonens hele Lcengde blive zz 21 ' 6'\
Men antages m zz n: saa er *
a
W 2'
7500
•
16.i6>
16
3,5 * 62,125
4 J
2 '

x = ’■'G+ 7)
=<

zz i,92,.»t,; og da vilde den sogcnye Dybde omtrent vcere zz
i* n"Z men Pontonens Dybde zz 2' 7", og dcns^cle Lcengde zz 19' iv".

§. 35-

Efter disse Udtryk, hvorefter jeg nu har viist, den nedscsnkende Deels
Dybde af en Ponton, ved en bestemt Bundsloengde og Brede, og ved et fast
sat Anlceg for Skraaningen ved Enderne, beregnes, kan nu ogsaa videre be
stemmes, hvor dybt en Ponton enken blot alene ved dens egen Tyngde, eller
ved dens egen og de til den horende Bielkers og Plankers sammenlagte-Tyngde,
eller i Almindelighed ved eyhver anden Last maae nedsynke i Vandet.
Man
scette kun altid i det for x fundne Udtryk isieden for 1 Lasten, for hvilken Ned
synkningens Dybde ved en Ponton ffal findes, og fege derpå a Vcerdien for x /
i Tal.
Vil man f. Ex. vide, hvor dybt en Ponton blot ved dens egen Tyng
de nedsynker, naar den veier omtrent 820 Pund: saner
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Skal der bestemmes, hvor dybt Pontoner nedsynke i Vandet, efterår
Broen er siaaen: saa er Vcerdien af 1 Pontonens V«gt, tilligemed de ti!
Pontonen horende Bielkers og Plankers Vcegt; og altsan =zz goo ►£
* 1728
= 2528 Pund; og folgcligen er
x =

<3 • 3,5 • 62,125
0,68 » ♦ ♦ •
* 8" !"'♦♦♦.
O

9

>

3

,

§. 36.

Endeligen naar en Ponton gives, hvis udvendige Dannelse er saadan,
som jeg har viist, den ester min Mening bor vcrre, og altsaa Maalene, der
Lestemme dens Storrclse, ere bekiendtc: kan nu ogsaa omvendt letteligen fin
des, hvor stor en saadan Pontons Bærekraft er, eller hvor meget den for
uden dens egen og de til den horende Bielkers og Plankers Tyngde kan bcere.
Da er ogsaa tillige en Pontons nedfynkeude Deels Heide bekiendt, og anta
ges den = c isteden for x: saa er
P
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Efter dette Udtryk for 1 findes da den hele Last, hvilken nedtrykker Pon
tonen faa dybt i Vander, som den nogensinde ror ncdscrnkes.
Fradrager
man herpaa fra denne Last Pontonens egen og de til den horende Bielkers og
Plankers Vcegt: bekommer man den Last, som en Ponton ved en soerdig
Broe er istand til at boere.

§♦ 37
*
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§• 37
*
Efter nu nsie at have overveiet alt, hvad der angaaer Pontoners ud
vendige Dannelse, og tillige al have viist de derved forekommende Beregnin
ger: gaacc jeg videre til Betragtningen af deres indvendige Beskaffenhed og
Indretning.
Man tanke sig nu en Ponton af Kobberplader, hvilke ikke engang ere
en halv Linie tykke, og man vil strax finde, ak saa tynde Sidevcegge ikke
kunne have den behørige Fasthed.
Antog man derimod Kobberpladerne saa
tykke/ at de ved indtræffende Tilfcelde kunne modstaae uventede haarde Sted,
og bcrre den udforderlige Last: vilde Pontonen ikke alene blive alt for svcrr og
ubcqvem at behandle, men endog tvertimod dens Hovedbestemmelse ikke vcrre
istand til at boere saa meget.
Man inaae derfor føge paa en anden Maade
at giere den sterrk og stiv nok, og dette lader sig giøre paa tvende Maader.
Man kan nemlig saavel efter Lcengden som Breven tilstrcekkeligen forsee
Sidevoeggene med Trcelister eller saakaldte Sideholtcr, som dog, for at Van
det ikke ffal kunne komme tik dem, gandstke maac beklcedes med tynde Kobber
plader; eller man kan giøre dobbelte Vcegge, og fast forbinde disse Vcrgge med
hinanden ved mange smaae Tvervcrgge saalcdes, som den 9de Figur viser.

§. 38.
Antages den første Maade, at give Pontonerne den behørige Styrke,
forfoerdiges de ikke alene lenere, og koste i det Hele mindre, end efter den
anden Maade; men de blive desuden ikke faa svare, og tillige forøges derved
deres Bærekraft.
Ved den anden Maade derimod erholder man, hvilket jeg strax ffal
vife, den betydelige Bifordeel, at om Pontonen paa Vandet, paa en eller
anden Maade beskadiges, eller giennemboreS af fiendlige Kugler, og desaarsag leber fuld af Vand, vil den dog ikke fynke til Bunds, men altid holde

sig noget over Vandet.
§» 39»

For dettne nu omtalte betydelige Fordeels Skyld blive derfor ogsaa ah
mindeligen, i det mindste Pontonens begge lange og egentlige Sider abcdef
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og ghlmno (Fig. 8), hvilke meest cre udsulte for de ficndtlige Kugler, ind
rettede med saadanne dobbelte Vcegge; Vunden derimod og begge Enderne
forfcerdigcS almiudeligcn af enkelte Kobberplader, og sorsees, som sagt, med
de nedvendige Holter.

§. 40.
Hvad nu de dobbelte Vcegges Indretning vcd Pontoners egentlige Si
der angaaerr behovede disse tvende Vcegge ab og cd (Fig. 9), uaar man dcr
imed ikkun havde den Hensigt,at give Pontonerne den nedvendige Styrke,
ikke at staae langt fra hinanden, naar de ikkun sorsees med mange Tvervcrgge
mn, op, gr 0. s. v., og derved stankt forbindes med hinanden.
Men skal
der ved dobbelte Sidcvcegge ogsaa cpnaaeö den Hensigt, at Pontonen, om
den endog lob fuld af Vand, ikke kan synke: maac begge Vcrggene ab og cd
vcd hver Side af Pontonen staae saa langt fra hinanden, at, cndskiont Pon
tonen et eller andet Sted bekom et Hul, og vickeligen leb fuld af Vand, de
ubeskadigede smaae Fag dog indeholdte saa meget tomt Rum, at Pontonen
derved kunde holdes i Veiret eller noget over Vandet. Nu bliver da Sporgsmaalek, hvor langt bor begge de enkelte Vcegge ab og cd ved begge Sider af

Pontonen staae fra hinanden til denne Hensigts Opnaaelse.

§.41.

’

'

Efter hydrostatiske Grunde maae Vcrggene ab og cd staae saa langt
fra hinanden, at det tomme Rum i alle ubeskadigede smaae Fag paa begge
Sider af Pontonen, og det Rum, alt Kobberet af hele Pontonen indtager,
sammentagne ere sterre end det Rum, som indeholder saa meget Vand, som
Pontonen veier.
Men da letteligen flere end eet eller et Par enkelte smaae
Fag af de dobbelte Sidevcegge paa eengang kunne giennemboreö, maae man
hellere her regne for meget end for kidet.
Antages f. Ex. en Ponton veiede
omtrent 800 Pund, vilde det vcere raadeligt, ar Regningen giordes i det
mindste paa 1200 Pund.
§•. 42.

I

ge

ovrigt enken det hele Rum mellem de dobbelte Vcegge inddeles i man
etter faa Fag gisr liden Forstiel i Hensyn til denne Indretnings Hovedhen
sigt,
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fiitf, at hindre Pontonen, om den endog lob fuld af Vand, fra al synke. Vel
bliver hele Pontonens Vcrgt desto fierce, jo flere Fag der giores, da hele Rw«
*tnet mellem de dobbelte Vcrgge desaarsag ogsaa^socholdSMKSstgen maae giores
storrc.
Men paa den anden Side timber Pontonen i Fasthed og Styrke i
Forhold til de fmaae Fags Mcengde, og i den Henseende er det altid raadcligt,
al giere mange deraf.
Ved vore Pontoner ere de dobbelte Vcegges smaae Fag efter Pontonens
Lcengde 6 a 7 Tommer.
§- 43
*
For nu ogfaa herover at anstille ra Regning for et bestemt Tilfalde,
antages f. Ex. (Fig. 8) cd — a " 16', af eller be — b ™ 21,5, ck zz=
c = 1,838'..., ab — d ™ 0,666'..., 1200 Pund H 1, og en Cubicfod
Vands Vcrgt eller 62,12.5 Pund ™ p^ faa er
(bd4-^)x=-C

c <
cbd 4" tic br
1
ftlgeligen-------- 7-^ x = ;
°s -l>s»a X —

2.1200
(2.21,5.0,666
16.1,838 dh 21,5 . 1,838). 62,125 r
= 0,395'....,
:= o' 4" 8"'...; og altsaa behovede en Pontons begge dob
belte Sidevcegge tilhobe ikke at giores tykkere end 4" 8"'..., og enhver af
dem i Folge heraf i det hoieste 2" 5'".
§♦ 44
*
Hidtil har jeg antaget, at Pontonens indvendige Sidevcegge gik parallel
med dens udvendige Slder, eller ligesom de udvendige Sider stode perpendiculaire paa Bunden.
Imidlertid pleier man dog ogsaa ar lade dem nedad
gaae noget smalere sammen, og altsaa med Bunden giere stumpe Vinkler,
saaledes som en Pontons Giennemsnir efter Breven og Dybden i den iobe
Figur
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Figur viser.
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Jeg finder dog ikke, at denne Jn-retning i rwgen Henseende

kan Medfsre nogen Nytte, og vil derfor ei heller herover anstille nogen vider-e
Betragtning eller Beregning.
§. 45.

Endeligen kor jeg ogsaa scrrffilt tale noget om en Pontons Ender, og
derved anmerke en nodoendig Indretning.
Man pleier vel ikke, hvilket jeg
allerede ovenfor (§. 39) har fagt, at indrette dem med dobbelte Vcrgge; men
blot ii( Forstærkning for see dem med Holter.
Dog ved denne Indretning
blive de sverste Kanter altid noget tynde og svage.
Man lader derfor ogsaa
Pontonenderne faa langt, som de gaae verticalt ned, ligesom de lange Sider
giere dobbelte; og en Pontons Giennemsnit efter Lcengden og Dybden bliver
da saadant, som det forestilles i den ute Figur.
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.Beskrivelse
af

nogle med Phosphor anstillede Forsog,
med Hensyn paa Sandsynligheden af Laren om Vandets
Sammenfatning og Adskillelse i Suurstofgasen
og Vandstofgasen.
Ved

Adam Wilhelm von Hauch.

nogle af de Afhandlinger, jeg i de sidste Aaringer haver havt den Q&re

ar forelcrgge det Kongelige Videnskabers Selskab, i hvilke jeg haver forsogt
nt meddele den ved egen Erfaring erholdtc Overbevisning om Rigtigheden og
Fuldkommenheden af den nyere France Chernies Theorie, haver Resultaret
fif urine anstillede Forjog stedse tilstedet mig ar tale for Sandsynligheden af
denne ligesaa sindrig udtcrnkte som vidromfarrende og paa ncrsten alle bekiendre
Phcenomener fuldkommen passende Theorie, endskionl jeg ikke destomindre,
formedelst Mangel paa rilstecckkelig egen Erfaring og indre OverbcviiSning,
ofte haver fremsat mine Tanker i et mere tvivlende end btkrceftende Sprog.
Under og efter denne Tid har Theorien erholdt en fastere og mere be
stemt Skikkelse; Erfaring er bleven tilfeiet Erfaring; nyere Forjog have
bekrcrftet de gamle; Mcend af ligesaa megen Kundskab som Skarpsindighcd
have forladt den oeldre Theorie (uagtet de fra dercs Barndom, saa at sige,
Samling V, B,
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vare vante at forklare alle Phcenomener derefter), for at antage den nyere
med Fornuft og Erfaring lige ovcreensstemmende Theorie; endog de Natur
kyndige, som lcrngst have vcegrct sig ved at forlade den crldre Theorie, have
dog lissidst maatke give efter for Sandhedens LyS, og have enten gandste og
aldeles eller i det mindste under viste Modificationer antaget den nye Theorie.
Her syncS .ilrsacr cn ny Lcrrebygning opført, som, da dens Grundpillers
ere Fornuft og Erfaring, tøv haabes fuldkommen befceftet, ja endog tor trodfe
Fordomme, Avind og Smigreris; thi uagtet larrde Selskaber have la^et sig
forlede til at udflette dckiendte store Mcend af deres Tal, fordi de teenkte over
denne eller hiin Ting anderledes, end det blev Selskabet tilladt at tcenke, fordi
Manden, fom dette sigter til, maastee yttrede urigtige, ja maastee endog ska
delige og farlige Grundscnninger, uagtet han derfor ci mindre som Lcrrd blev
en stor Mand; saa har dog ingen (v«re sig enkelt Mand eller heelt Selskab)
endnu tordet drive Smigreriet til at begiere den nye Franste chemiste Theorie
forkastet eller forbuden, under Paastud at den var udtcenkt hos Religionens
Hadere og nceften hele Europas Fjender.
Ikke destomindre haver Theorien
dog endnu Modstandere, hvis Kundstaber og indsigtfulde Fortjenester ere ligefaa bekiendte, som deres Modsigelser ere vigtige og opmerksom Undersøgelse
vcerdige.
Iblandt disse udmcerker sig ifcer Hrrr de Luc; han angriber Leeren om
Vandets Bestanddele, og dets Frembringelse ved Forbrændingen af Suurstofgaftn og Vandstosgasen, og med Hensyn paa Anvendelsen as denne Leere
ved meteorologiste Phcenomener, i Scervcleshcd ved Dannelsen af Torden
skyerne og Regnen, som ofte ved fuldkommen klar Luft fremkomme fra et
Aieblik til et anbet, forkaster han den aldeles, faavelsom det Sprog og den
chemiste Nomenclatur, som grunder sig paa den nyere Chemie (*
).
De for

nemste af ham herimod anførte Grunde ere følgende:
j) V d endog saa stcerkt som mueligt at eleetrifere cn Blanding af Suurstofgafen og Vandstofgasen (efter ham den dcphkogisiiserede og den brcendbare Luft) følger ingen Oplosning eller Forandring i Blandingen; men
dertil udkrceves nødvendig en Opløsning eller Adstillelse af del clectriste
Flui(*)

Herr de Lucs femtende Drev til Herr de la Metherie.
de Phyfique. gZ. Bind. 1791,
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Fkuidum selv, det er ot sige, dertil udfordreS en eleettisk Gnist: Men
da Tordenskyerne fremkomme uden mindste Spor of clectrisk Gnist, (o a
kan Dannelsen af Skyen, som dog egentlig er Kilden kil Regnen, ei
heller tilskrives denne Aarsag.
2) Vandstofgasen (eller den brcrndbare Luft), som i Folge denne Hypothese
er Aarsagen til Regnen, m a at te nodvendig allerede tilforn vcere tilstede i
Luften paa de Steder, hvor Regnen falder; men dersom saadant var,
- da maatte Beboerne af Biergegne eller paa hele Bierge ofte, ved at
giore Ild paa disse hole Steder, antcrnde disse med den brcendbare Luft
blandede Luftlag, og derved bringe den hele Atmosphäre i Brand, eller,
dersom end dette ej skedte, da maatte den forste electriffe Gnist, som gik
igiennem disse Luftlag, langt fra at fornye den Operation, vi i det Smaae
see fremkomme ved Forbrændingen af Luftarterne, meget mere giore £nDe

3)

4)

derpaa ved en skrcekkelig Rystelse og Vandflod.
Naar Vandstofgasen (ven brcendbare Luft) forbrændes med Suurstofgaftn
(den vephlogistiserede Andeel) as den atmosphceriske Luft, og derved ft em
kommer Vand, da er det Tilbageblivcnde, vcere sig Salpetrrstofgas eller
KulsuurgaS (phlogisticeret eller fix Luft), alt i Folge den brcendbare Lufts
Natur, skadelig og drcrbende for Mennesker og Dyr; ikke destomindre
mcerkeS ei den mindste Brsvcerlighed ved Respirationen i de Luftlag, i
hvilke Tordenskyerne dannes?
Skyerne og Pladskregnen opkomme, som oftest, uden mi-ndste Spor af
electrifl Gnist, og ofte fra et Aieblik til er andet, i den m.cst giennem-

sigtige og terreste Luft.
Min Hensigt er ei at anføre alle de Grunde,

med hvilke de af Hrrr

de Lue fremsatte Scetninger maaskce kunde bestrides, da dette maatte fore
mig for langt; kun maa det tillade« mig at berøre enhver af dem scerffrlt,
for derefter at undersøge, hvorvidt vor ufuldkomne Kundskab i Metro, ologien
kan vcere tilstrækkelig Aarsag for at kuldkaste en med andre sS bekiendte Phcenomener passende og overecnsstemmende Theorie.
1) Det er vist at Blandingen af Suurstofgaftn og Vandstofgasen ei kan, i
Folge den autogne Theorie, oplofts; det er at sige, at dens Natur ci kan
forandres, 03 at den ei kan blive til Dampe, Dunste, eller i det Score iU

Z
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Skyer, uden at dertil kommer en clecrriff Gnistr men er det ligesaa vist,
at det er disse to Luftarter, hvilke bidrage, som Luftarter, til dette Phcenomen?
Nei i Sandhed ikke; mcgct mere er det kun Grundstoffene
deraf, nemlig Suurstoffen og Vandstoffen, som herved ere uomgængelig
nodvendige.
Vi ere ej istand at fremstille disse Grundstoffe sårskilte,
og vi tiende dem ei uden i Forening med andre Grundstoffe eller andre
Legemer; faaledes ere de i ovenncevme Luftarter forbundne med Varmes
stoffen.
Men, fom bekiendk, dersom to med hinanden forbundne Lege
mer skal adskilles eller indgaae nye Forbindelser med andre Legemer, d«
kan saadant ei skee uden ved en tillige foregaaende Forandring i hele Le
gemets Sammenhængs eller Aggregat-Tilstand, og hertil er Varmestoffen, af alle os bekicndte, det tienligste og kraftigste Middel.
Skal derfor Suurstoffen og Vandstoffen i tidtncevnte Luftarter for
lade den hidindtil havre Forbindelse mcd Varmestoffen, for derimod, ar
forbindes indbyrdes mcd hinanden, da er en forhoret Temperatur hertil
det tienligste Middel, og dette er Aarsagen hvorfor Antcendelsen afBlarWdingcn er uomgængelig nodvendig tik Vanders Frembringning, da Varmcstoffen af begge Luftarterne herved kan blive fri, og de tilbageblivcnde
Grundstoffe, nemlig Sum stoffen og Vandstoffen, uu ei la-ngere hindres
ved noget BindingSmiddcl fra at forbinde sig mcd hinanden, og derved
at frembringe det sammenfatte Legeme, som vi kalde Vand.
Gandsike
anderledes tor vi formode at det gaaer tik i de evre Regioner af hunt
store Laberatorio af vores Atmosphäre, thi her see vi intet Fornuftsiris
Vende i Forudscelningcn, at de mangfoldige enkelte Grundstoffe, ved hvis
Forening de uendelig mange sammensatte Legemer igien fremkomme, be
finde sig sårskilte og uden Forbindelse med hinanden.
Ti! Deres For
bindelse behoves efter denne Forudsætning ei andet end at de mede hinan
den, riter maaskce en imellem dem varende tiltrcrkkende Kraft, for derved
at danne Skyer, men ingenlunde en electrijk Gnist eller Forbrcending, da
saadant ved tidtnavnte Luftarter ei er at an fee fom andet end som Skilningömiddclet, veD hvilket den med Luftarterne forbundne Varmestof bli
ver fri, og Hindringen for GrundstvffeneS Forening til VandctS Frembrmgmng haves.
Saaledes vil vi, dersom vore Kundskaber engang

skulde

med Phosphor anstillede Forsog.

igi

fkulde naae den Fuldkommenhed, at vi kunde fremstille Grundstoffene scrr
*
Dldte og uden Forbindelse med andre Legemer, ei heller behove Antcen«
delsen af meerbencevnte Luftarter, for ved Konsten at frembringe Vand,
da Blandingen eller den blotte Forening af Suurstoffen og Vandstoffen
maaskee hertil vil vare tilstrækkelig:
s) I Henseende til den anden af Hr. de £uc anbragte S retning, da synes
mig ligeledes, at det, som han anseer at skulde hrende efter Theorien,
eg som strider mod Erfaring, er en Forventning, hvortil Theorien ei
berettiger, men som ene grunder sig paa Forudsætningen, at Vcmvstos
gasen er uomgængelig nsdvcndig tit Vandets Frembringelse; thi anta
ges (som med'Sandsynlighed) at Vandstoffen alene er det hertil uomgKngeligen nsdvendige, da vil man indsee, at Vandstoffen kan indgaae
den fornsdne Forening med Suurstoffen, for derved at danne Skyer eller
Vand i Dunste, uden først at antage Luftffikkelsen, endnu mindre uden
forst at ncerme sig som brandbar Luft Spidserne'af vore Bierge, eller med
andre Ord, at udgiore de underste Lag af vores Atmosphäre, og derved
at udscettes Faren ved Biergbeboernes Ildsteder at geraade i Brand, da
denne Gas, som bckiendt, i Folge sin spesifike Lethed imod den atmosphceriffe Luft, maae flyde ovcnpaa denne, og ei er istand at opholde
sig ncerMest ved Jorden.
3) Ved Forbrændingen af Suurstofqasen J den atmosphariske Luft med
Vandstofgasen maa, fom Hr. de Luc meget rigtig anmcrker, den i den
atmosphcrriske Luft til Indaandning utienlige Luft nødvendig blive tilba
ge; men ei at tale om, at det ovenanførte noksom viser Urigtigheden as
1 Forudsætningen, at Regnen og Skyernes Dannelse fremkomme paa sam
me Maave som de ringe O.vantitcter Vand, vi frembringe ved Konsten,
nemlig ved Forblandingen af oftencevnte Luftarter, kunde man maaskee
desuden anføre, at om det end var ved begge Luftarternes Forbrænding,
hvorved man vilde paa ft aae at Regnen fremkom, da maatte den Fortyndning af Luften, som herved naturligvjis finder Sted, og hvorved den
evrige atmosphariffe Luft nødvendig maae føge hen til dette Sted, og
fortrange den fortyndede og til Indaandning utienlige Luft, ogsaa tages

i

Betragtning, ligesom Kulsuurgasen (den fixe Luft), som herved frem
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kom, vilde desuden indsugeS af det ved Forbrændingen fremkomne Vand.
Imidlertid trcrnger Theorien dog ei ril disse Forsvarsgrunde, naar man
blok tager i Betragtning, at det ei er Luftarterne, men kun disses Grund
stoffe, som bidrage ril Vandets Fremkomme.
4) At den fierde Scekning ei er istand at svorkke Sandsynligheden af L«ren
om Vanders Bestanddele, er noget som dcn daglige Erfaring kan bevise;
thi da Suurstofgasen og Vandstofgasen frembringe ved Forbrændingen
Vand, i samme Marngde som det de selv udgiore i Vcrgt, og delte Ph-enomen har Sted, uagtet at de brugte Luftarter ei angive noget Spor af
Fugtighed ved Hielp af Hygrometeret, eller ei ere istand at smelte kaustiff Luudsalt eller absorberende Jordarter, og altfaa efter vore Indsigter
ere fuldkommen terre, saa kan det ligesaa lidet synes underligt, at Skyer
og Regnen kan opkomme i giennemsigtig og for 02 som fuldkommen ror
tilsyneladende Luft, da de fornodne Bestanddele til Vandets Frembringning i begge Fald maae antages allerede at have verret i de Substanser,

ved hvis Forening det nye Product er fremkommet.
Af alt dette anforre forekommer det mig, at de af Hr. de Luc anforte
Scetninger ei ere tilstrækkelige, for at kuldkaste Lceren om Vanders Bestandele,
og at dersom den endelige Bestemmelse af Vanders Natur, endog efter hans
Mening, ene og aldeles maa afgiores ved Meteorologien, saa bliver den
Theorie, som forklarer oS de fleste Phcenomcner, endffiondr den ei giver os
nogen bestemt Vished i Henseende til de meteorologiske Naturbegivenheder, dog
stedse at foretrcrkke enhver anden Theorie, font lcerer os ligesaa lidet i denne
Henseende, og desuden ei er saa vidlomsattende som hiin, med Hensyn paa
de ovrige os bekendte Phornomener.
Ikke mindre vist er det, at dersom vore Kundskaber i Meteorologien
og overalt i Naturens Operationer i det Store engang naaede den Fuldkom
menbed, at vi saae os istand til, herfra at udgaae, for med Vished at for
klare alle de mindre Phcenomener og Forandringer i Legemernes Natur, som
Konsten frembringer, da vilde et bestemt Sprog og chemisk Nomenclatur ikke
destomindre blive en Nsdvendighed, og det i den celdre Chemie hidindtil brugte
Sprog vilde ei mindre fee.sig underkastet en aldeles Forandring, om end den

af

dm nyere Franske chemiske Lare paafulgte nye Nomenklatur ei havde havt
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At Forandring ved det chemiffe Sprog ei mindre var nsdvendig ved
de KunLffaber, fom vi allerede have, derom fan ingen Tvivl vcrre, og det
flygtigste Aickaft paa den celdre og nyere chemiffe Nomenclatuc vil noksom
overbevise c6 om, hvilken af begge tier foretrækkes den anden, da hiin tilbyder
os cn Mcengde Navne, som ei aleneste ikke have mindste Analogie med det
Begreb som de ffal fremstille, men endog indblande Benævnelsen af Legemer
eller.Visener, som fler ikke ere indeholdte i det Legeme, som benavnes, hvor
ved Navnet alt fa a nsdvendig maae frembringe urigtige og falffe Begreb.

Uagtet allfaa den nyere Nomenclatur i mange Henseender grunder sig
paa Hypothcser, og derfor selv i mange Henseender maa vcrre hypothetiff, faa
troer jeg dog, at Brugen deraf, langt fra, ester Hr. de Lues Mening, at
frembringe Sprogforvirrelse og Vcrmmelighed hos Efterflcrgten, for at efterfoge de i de narvcerende Tider opdagede Facta, meget mere, for sin Tydelig
hed, Neiagkighcd og rigtige Bestemmelse af det tilsigtede Begreb, vil, om
end Theorien ffulde falde, endda fortiene Efterflttgtens fulde Erkendtlighed

og Beundring.
Leeren om Vandet cr derfor (fom de af Hr. de Luc fremsatte Scetninger
noksom bevise) Hovedgrundstenen, paa hvilken den hele nye Franffe chemiffe
Lnre beroer, og ved hvilken vil bestemmes- om denne sidste ffal stadscestes
eller kuldkastes.
Man kan derfor ei noksom undersege og vende al muelig Opmærksomhed
paa de derhen Hensyn havende Forsog.
Af denne Aarsag giver jeg mig den
Wre at fremstille det K. V. Selffab et mcerkveerdigt af mig iagttaget Phäno
men ved Lejligheden af nogle med phosphorholdig Vandstofgas anstillede For
seg.
Denne Gas anfleS efter den nyere Chemie som Vandstofgas i Forbin
delse med oplost Phosphor.
Den er ferst angivet af Hr. Gingembre, og
erholdes ved at overgyde en Deel Phosphor med tre til fire Dele caustiff
Luudsalt, famt udflette denne Blanding for en middelmaadig Varme (som

i

et Sandbad ved en Lampeovn), og opsamle den Gas, som herved udvikler
sig, ved det behorige Qvcegsslv-Apparat.
Herved adffilles Vandet i sine Be
standdele, nemlig Suuc stoffen og Vandsioffen.
Sunrstoffen forener sig med
cn Deel as Phosphoren, danner altsaa Phosphorsyre, hvilken forbinder
med Luudsaltet, og gior phosphorsuurt Luudsalt; Vandstoffen forbinder

sig
sig
med
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med Varmestoffen, danner altsaa Vandstofgas, i hvilken en Deel af PhoSphoren opuses, Dg fremkommer mt fom phoSphorholdig Vandstofgas.
Man crholdcr ellers denne famine Gas, Dsndr i en ringere Mcengde,
' ved at gyde K^kmelk eller blot Vand paa Phosphor, og uds«tte Blandingen
cn sagte Destillering.
Denne Gas har, fom bekiendt, den besynderlige Egen
skab, al den anrcendeS og udbryder i Lue ved Berorelsen med den atmosphceristke Luft eller med Euurstofgasen, ved det ar Vandftoffen af Vandsiofgaftn
forener sig med Suurstoffen af den armosphceriffe Luft, hvorved Varmestojftn
af begge Luftarterne pludselig bliver fri, og derfor (inlander den i Vandstof-

gasen oplsste Phosphor.For at overbevise mig om, hvorvidt den ovenanførte Theorie kunde ved
denne Luftarts Forbrænding sandsynligvris antages for den rigtigste, og om
Vandets Adskillelse i sine Bestanddele herved kunde synes uomgarngelig nød
vendig, lagde jeg 200 Gran af fuldkommen tørt og fra al vedhcengcnde Fug
tighed paa bedste Maade befriet Phosphor i en liden og fuldkommen tør SslvRetorte, tilligemed 500 Gran paa Kakkelovnen tørret caustiff Lundsalt.
Re
torten blev tilluleret med mueligste Forsigtighed, for derved at hindre at ingen
Fugtighed indtr«ngte i Retorten, hvilken derefter blev lagt i et Sandbad,
saaledeS at det til Retorten lutterede Glasror laae i et pneumatrff Qvcegsølvs
Apparat.
Efterat don i Retorten varende atmosphariske Luft var uddrevet
ved Heden, udviklede sig noget Kulsuurgas, men uagtet at ftg forsicerkcde
Heden faa meget som mueligt, erholdtes dog ingen phoSphorholdig Vandstofgas.
Jeg anstillede det famme Forfsg flere Gange med famine Udfald, lige
som vel tørret og giennemvarmet Kalk, paa famme Maade fom ovenfor, be
handlet med Phosphor, ei heller gav nogen phoSphorholdig Vandstofgas,
hvilken derimod blev erholdt, faafnart^paa det famme caustice Luudsalt etter
Kalk, som det til de ovenfor anførte Forsøg brugte, blev gydet yoget Vand,
da det i Retorten tilbageblivende befandteS at vare phosphorsuurt Luudsalt
eller phosph^rsuur Kal^
Af bisse Forsøg sees ahfaa, at Vandet er uomgængelig nødvendigt til
den phosphorholdige Vandstosgases Frembringnmg; men da jeg i en anden

Af-

med Phosphor anstillede Forsog.
Afhandling (*)

is?

allerede tilfulde haver bevist, at H^den alene og for sig selv

ei er tilstrcekkelig for at bringe Vandet i permanent eller blivende elastisk-fly
dende Tilstand, og at dertil stedse udfordres ct ander Legeme, med hvilket
Vandet kan indgaa Forening, og det i Retorten ved ovennævnte Forseg tilbagebkivende phoSphorsure. Luudsalt umuelig kan have erholdet stn Syre uden
fra Vandet, da dette er det eneste Legeme, med hvilket PhoSphoren og Lund
saltet er kommet i Bererelse, faa synes det mere end sandsynligt at Vandet
herved er adskildt i sine Bestanddele, hvoraf den eene er indgaaet i Forbindelse
med Luudsaltet og PhoSphoren, da den anden derimod, ved Forbindelse med
Varmestoffen^ antager den gasförmige Skikkelse, oploser noget af PhoSphoren, og fremkommer nu som phosphorholdiq Vandstofgas.
Dog denne Formodning bekrceftes endnu mere ved felgende maerkvcerdige
og meget opfaldende Phänomen, som to gange er hcrndtes mig, endft'-sndt
det ei alletider indtrttffer.
Efter at have behandlet en vis Mcengde Phosphor
Med tort caustisk Luudsalt, ligesom ovenfor meldt, uden at erholde mindste
Spor af phosphorholdig Vandstofgas, endskisnt jeg forstærkede Heden bety
delig, tog jeg Retorten ud af Sandcapellen, og saasnart at den var saa me
get afkiolet, at jeg beqvemt kunde have den i Hcenderne, frarov jeg Lutterin
gen og det med Retorten forbundne Glasror.
I Tanke al reengiere Retor
ten, og bdrttage det deri vcerende phosphoriferende Luudsalt, indlod jeg noget
Vand i Retorten, men knap havde Vandet bersrt Luudsalter, forend at der
udviklede sig en stor Mcengde phosphorholdig Vandstofgas, som ankcrnste sig
med en betydelig Explosion og stcerk Hede.
Her kan vel ingen Tvivl verre
at den sig udviklende Gas ene og alene maae tilskrives Vandet, og da Vaydet, ved Heden alene, ei er istand at antage nogen permanent elastisk Tilstand,
saa kan Vandels Adskillelse i sine Bestanddele, med Foie anfteS som Aarsagen dertil, hvorved Suurstoffen forener sig med Luudfaltet og en Deel as
PhoSphoren, og Vandstoffen derimod bliver frie og fremkommer i Gasffikkelse, som tidkncevnte phogphorholdige Vandstofgas.
Jeg behever vel n.ppe
at mede Indvendingen, at den herved yttreve Flamme ei var andet end PhosphoretS Antcrndelse formedelst den frie blevne Varme ved Vandels heftige For
ening
(*)
XI'S

Videnskabernes Selskabs Skrivter. Fierde Deel. Side 513.
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eninq med det saa meget caustiffe Luudsalt, da Forffiellen imellem PhoSphorets Forbrænding, og en Explosion af en betydelig Mcengde phosphorholdig
Vandstofgas, ved Bererelfen af den almosphceriffe Luft er alt for mcerkelig,
for at Sandftrne herved kunde bedrages, ligesom det desuden ftäaex i enhverS
Magt med Lethed selv at overbevise sig derom, da der flet ingen Tvivl er om
at dette Scrrsyn vil som oftest indtrceffe endskiøndt det underriden kan feile.
Det er vel unegtelig at disse Forsøg bckrcefte Sandsynligheden af Van
dets Fremkomme ved Foreningen af tidtncenvnte Grundstoffe, ligesom de af
denne Aarsag forkiene Opmcerksomhed, da de forøge Antallet af de mange
Forsøg, som stadfcrste det sindrige og philosophiff udtcenkte Chemiffe System,
hvis Varighed synes ligesaa vis, som del daglig tiltagende Antal af delS
Tilhængere uimodsigelig.
Jeg kan ci siutte denne Afhandling uden at tilfsie en Bemærkning.
I
den ovennævnte af mig for det Kongelige Videnffabcrs Selffab i Aaret 179 t
fremlagte Afhandling, haver jeg beviist, at Vandet, ved at gaae igiennem redog hvid-gloende Guld-, Sølv-, Kobber-, Glas- og Porcelain-Rex, ci anta
ger en blivende Gas Skikkelse, og at Vandet altsaa ei er istand ved Heden
olene at bringes i en permanent elastisk Tilstand.
Jeg er fuldkommen overbcviist om Rigtigheden af denne Soetning, da de Forssg, hvorpaa den grun
der sig, ere alt for mange og alt for ofte igienragne, for at kunde vcere nogen
Tvivl underkastede.
Ikke desmindre anfører Hr. TrvMMsdorf i et Brev til
Hr. Westrumb, dateret Ersurth den 16. Mattii 1793, (hvilket findes i
Grens Journal der Physik, 7. Bind, 2. Hefte), at han, ved at lade Vand
gaae igiennem gloende Rør af stcerkt grønt Glas, erholdt en stor Mcengde for-

dcrxvet Luft.
Langt fra at have den Mistanke om Hr. Trommsdorf, som
han yttrer om Antiphlogistikexne, nemlig, at de udtcenke mangen et Forsøg
ved Skriverpnltet, som de siden angive, uden at have anstillet det, saa ter
jeg dog forsikkxe, at Forsøget vilde anderledes have udfaldet, dersom Hr.

Trommsdorf

havde anstillet Forsøget med den fornødne og af mig i ovenucevme Afhandlings 24de Forsøg bestemte Forsigtighed, nemlig ved at støde
hvidt eller grønt Glas, fylde dermed et massivt Selvrør, og naar Noret var
gloende, da lade Vanddampe gaae derigiennem; herved vilde Hr. TroMMs-

dyrf ei have erholder ander end Vand, og vist intet luftformigt

Product.

Naar
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Naar Vandet derfor ved sin Giennemgang igiennem gloende Glas Leer eller
Porselain Ror, frembringer fordoervet Luft eller SalpclerstofgaS,' hvilket ogsaa er hcendet mig (*
),
da kan saadant, efter mine Tanker, forklares ved det
ot Glassets Porssitet foreges formedelst Heden, hvortil Vanddampene des
uden endnu kunne bidrage som et mechanisk Middel; rhi da Luften inden i Ro
ret formedelst Heden er forlyndet, og Vanddampene maaffce ci Uafladelig gage
med samme Hastighed igiennem Rorer, og derfor ci heller stedse udove den
samme Elasticitet i Roret, saa kan den atmosphceriffe Luft nraaskee trcenge ind
igiennem det ved Heden udvidede Glasror; men da Suurstofgasen udskilles
af den atmosphcerifke Luft, og fortcercS ved Berorelfen med de brandende Kul,
i hvilke Roret ligger, saa kan der ei heller blive andet tilbage end Salpeterstofgasen, hvilken gaaer igiennem Roret, og erholdes nu i det pneumatiske
Apparat, hvor den ansees for et Product af Vandet, st'Sndt den ei er andet
end en udffildt Deel af Atmofphceren.
Jeg anseer denne hypothetiske ForklaringSmaade saa meget mere sand
synlig, som Vanders Overgang over det gloende Glas i Solvrom noksom be
viser al Heden alene ei er tilstroekkclig til at frembringe noget luftformigt Pro
duct af Vandet, og Glassets store Porositet formedelst Heden endog gaaer faa
vidt, at det er lykkedes mig ved Heden af et Lys ot drive Qvoegsslvet af et
belagt Speil igiennem Glasset til paa den anden Side af Spcilet.
Endskiondt dette er ualmindeligt, ja synes endog usandsynligt, ligesom jeg ei
heller, uagtet mangfoldige igientagne Forsog paa andre Spcile, haver fun
det mere end dette eneste Glas af denne Beskaffenhed, saa er det derfor ci
mindre vist, og kan bevise Mncligheden for den aimospharriske Lufts Giennemtrangning under visse Omstoendigheder igiennem stark hedede Glas,

(*)

L c. Side 512.
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en ny analytisk Maade at finde Differentialerne til
de foranderlige Storrelscr.
Ve»

Niels Morville.

Woar en foranderlig Størrelse er paa Grcrndserne as at feeu og ikke

fees,
eller at forsvinde, da faaer dens Forfatning i samme Oieblik Navn af det
man kalder en Differentialstørrelse, eller som man i der danffe Sprog vil
hedst kunne udtrykke ved en foranderlig Størrelfts Skielstørrelse, hvilket Udtryk i mine Tanker fuldkommen indbegriber alt det selvsamme som det Navn
Differmtialsterrelse, eftersom Differentialet til en foranderlig Størrelse er ak
ansee'som en Punck til en Linie.
Jeg tør derfor bruge de samme Ord om en
Differentialstørrelse, som Labbens ntelt) er om en Punct, Qvid efl Punc
tum? nihil, fi experientia; credis, ali qvid e ft, fi rationem confulis,
et aliqvid et nihil fi Philofophos audis. Saalomge en foranderlig Stør
relse (x) kan sees i sin foranderlige Asvcxling, vil den kunne foresiilleö ved
q. x, eller en positiv foranderlig Størrelse, men naar den gaaer ligesaa
langt ud fra Grcrndftskrellet af ar kunne sees, som den forhen var indenfor
Synöffiellet, maae man ansee den at overgå ae til en ligesaa stor negativ eller
liegende Størrelse, og da vil den kunde forestiller ved — x.
Dersom man
altsaa vil betragte denne foranderlige Størrelse i dek Aieblik, da den er paa
Gromdsefficller af ak kunne sees og ikke kunne sees, eller at forsvinde, bliver'
dens
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dens analytiske Udtryk z= -p x — x; folgeligen bliver i OvereenSstemmelfe
med forncevnte Begreb om en Differential- eller Skielstorrclfe x — x n Dif
ferentialet af x, eller som man scedvanlig udtrykker ved dx, fa a x —x “ dx.
Naar derfor en foranderlig Storrelfe fradrages fra sig selv, bemcerker
det analytiffe Udtryk Differentialer af den foranderlige Storrelfe; derimod
naar tvende ncrrpaafolgeude Vcrrdier af x, nemlig x og x', betragtes, fa a
er x'~- x zzz Ax, eller den endelige Forfficl mellem en foranderlig StorrelfeS
ncermeste Vcrrdier, eller den foranderlige StorrelfeS fandfekige Forandring.
Anmærkning. Naar Differencer, som blive autagne endelige, forsvinde
og gaae over til intet, fremkommer Differentialer, melder Euler ndi
Inflit. calc, differ. Pars Pofterior. Cap. 3.
Dette bestyrker mig

i den sorklarte Maade, ar udtrykke Differentialet af x ved x — x, og
ikke ved x' — x, som er en endelig Difference af x, i nfod at Diffe
rentialer maae, som Ettler paastaaer, i sin Natur anseeS
o.
Da det saaledeS er tilstrcekkeligcn forklaret og oplyst, at en foranderlig
StorrelfeS Differential- eller Skielsterrelse fremkommer ved at fradrage den
foranderlige Storrelfe fra sig selv, saa at x — x — dx, saa folger, at x2 — x2
— Differentialet af x2, ogx' — x3 =zz Differentialet af x3, samt x4—x4 =
Differentialet af x4, og xn— xn zzz Differentialet af x".
Det er bckiendt, at Differential- og Integral - Lwrere bygge deres hele
Beregning paa de Forudsætninger: at en uendelig liden Storrelfe maa for
kastes i Hensigt til en endelig Storrelfe, og en uendelig liden Storrelfe af
hoiere Orden maa forsvinde i Hensigt til en uendelig liden Storrelfe af rin
gere Orden, samt at hoiere Potenser af meget smaa Brok eller forsvindende
Storrekser maae forkastes i Samling med ringere Potenser.
Ingen kan negte, at disse Scrrninger jo ere rimelige, men det er dog
i sig selv noget, som fætter hele Differential- og Integrallceren ud af det natur
lige Lys, som bor vcilede til rigtige og tydelige Slutninger, og ligesom uformcrrkt bringer En paa den Tanke, at der af Scrtnjnger, som ikke ere fuldkom
men rigtige, ffulde krmne sluttes noget sandfærdigt og ufejlbart, thi at f. Ex.
anfee dx2
o, men ikke dx — o, ^r jo en virkelig Modsigelse; deSaarsag
har jeg troet, at det var af Via u>i.-ed, at udstade saadan cn Maade, som var
ligefrem en Folge af den sinu
Analysts, hvorefter alle forffiellige Slags al-
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gebraiske Funktioners eller medforanderlige Storrelsers Differentialer kunde be
stemmes, uden ar fordre noget skulde forkastes eller hensigrsviis udelades; til
den Ende har jeg i OvereenSstemmelfe med foranfsrre oplost felgende Opgaver.

Opgave.
At udfinde Differentialet eller Skielstorrelftn af x2.
Seek y er den ncermeste paafelgende Afvexling afVardicn af x, det er

da bckiendt at x2 —y2 — (x

y). (x — y), altfaa ~-™- = x

y; fat

at y = x, omfattes den Vardie i Tilfalde at man tager de tvende narmeste
Vardier af x faa nar som mueligt, da bliver —— =x^x = 2x; men
x2—x2 = Differentialet af x2, og x—x — Differentialet af x, alt i Folge
soranforre, alrsaa bliver Dlfferenrmlck afx^ _ 2X. n
Differentialet af x beDrssercntialet af x •
"
1
tegnes almindeligen ved dx r folgeligen
Qt?_, — 2X. altfaa bliver

Differentialet af x2
2xdx.
Saaledes er da Differentialet af x2 bestemt, uden at udelade eller for
kaste noget, faa.man hverken med Newton bchsver at foge sin Tilflugt til en
almindelig Rakke, og deraf udelade Leed, der anfeeS at forsvinde i Hensigt
til foregaaende, ei heller med Euler, for at bestemme Differentialet af x2,
behsver at anfce Differentialet af x2 ved Hiclp af dets endelige Trlvaxt, be
tragte den endelige Difference af x2 = 2xw^w2, naar w er den HieblikS
Tilvaxt, som x faaer, og derefter anfee w2 som en forsvindende og forkaste
lig Sterrelfe i Hensigt til 2xw, for derved at kunne bestemme Differentialet
af x2 = 2xdx, hvilken sidste Maade medforer en oiensynlig Modsigelse for
Larlingen; thi skulde man anfee w2 = o, saa maane man jo og efter ana
lytiske Grundsatninger befinde w = o, da Qvadratroden nodvendigen maa
vare = o naar Qvadraten er = o.
Efter saaledes at have bestemt Differentialet af x eller af Qvadratet af
eu foranderlig Sterrelfe, kan man, uden at anfee noget som forsvindende,
bestemme Differentialet af et Product af tvende medforagderlige Storrelser,
s. Ex. af xy; man kan endog skimle dew Differential af Differentialet til x2

at finde Differentialerne ril de foranderlige Storrelscr.
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xdx, ved at udi der forste Leed fcette dy isteden for dx,
og udi det ander Lced fiette y isteden for x.
Ellers kan Differentialet af xy
efter Kastners Methode og paa Grund af hvad jeg forhen har forklaret be

= axdx = xdx

stemmes saaledeS, at derved ci noget anfecs at forsvinde, hvilket er just min
Hovedhensigt med denne min Afhandling, at bcvife cg bestemme det fom end
nu et har vceret afgiört i Differentialregningen, nemligen at uden Forsvindel
ses Hypothe, der er en daarlig Grund at bygge Theorier paa, udfinde Dif
ferentialerne til de almindelige forffiellrge anulykijlke Formler.
For at bestemme Differentialet af xy benytter man sig af folgende lige
gyldige analytiff'c Udtryk: (x^y)2 — (x—y)2 = x2
2xy >]-< y 2 — x2
2xy—y2
4xy; fcet x^yxu, x—y x± v, faa er (xy)2 = u2,
(x—y)2 zx v2; d(x^y)3 ™ audit, d(x—y)2 ~ 2 yd v; men da (x^y)2
— (x—y)2 zz: 4xy, faa cr Differentialet af (x-^y)2 — Differentialet af(x—y)2

Diff. 4X.y; fa a fom mt d(x-^y)2 = audu, og d(x — y)2 ~ svdv, bli
ver 211 du — avdv zzz Disf. 4xy; ved at dividere med 2 faaes da udu — vdv
= 2 Diff. xy; men da xd<y z= u, faa cr dx^dy — du: og da x—y =
v, er dx—dy xz dv; felgeligen bliver ved Omstrtning af Vcrrdierne af u
og v samt deres Differentialer (x^y) . (dx-^dy) — (x—y) . (dx—dy) =

ad(xy), og xdx^xdy^ydx^ydy — xdx^xdy^ydx—ydy =: 2d(xy),
og 2xdy>p2ydx = ad(xy), alt fa a xdy-^ydx = d(xy).

Opgave.
At udfinde Differentialet af x5.
Det er en Felge af Division at
y = x, bliver

’ = xs ^xy-^y
.
*

S rettes da

= x2^x2^x2 =z gx2; men x3—x3 er = Diffe

rentialet af x3, og x—x = Differentialet af x, i Felge soranforte Forkla
ring; felgeligen bliver

ZX2, og dx3 =z gx2dx.

V,

Paa den Maade har man da bestemt Differentialet af x3, uden at for«

kaste det allerriugeste, eller uden at anfte noget hensigtsviis at forsvinde.

Op-
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Opgave.
At bestemme Differentialet af x4.
y2^x%» f^kteS da y zz

Det er en Felge af Division at

x, bliver

zz x2^x2 zz 2X2; men x4—x4 er zz Differentialet af

x4, i Folge foranferte, eg x2—x2 er zz Differentialet af x2, felgeligen

— 2x2; men dx2 zz axdx, i Folge foranferte, alrfaa

zz 2X2,

og dx4 zz 4x'dx.

Opgave'.
At udfinde Differentialet til x*.
Ved Division erfares, at x* ~zz x4
x

x;y

x2y2

xy3

y4;

y

sattes ba y zz x, faa bliver^^zz x4-^x4^x4^x4^x4 — Zx4; men
Jx 5

X

x^—x5, = Differentialet til x5, og X—X == Diff. til x; altsaa

= 5X4,

og Differentialet ril xs zz Zx4dx.

Opgave.
At bestemme Dlfferentialet til x
*.
Ved Division er det bekiendt, öt^zp = x4^2y2^y45 sattes

t)a y zz x, faa bliver V—~ — x4^x4^x4 zz zx4; men x6—x6 zz
X~

X

"

Differentialet x6, og x2—x2 — Diff. x2, akfaa

Jj.6

zz gx4, og felgeli-

gen dx6 zz Zx4. dx2; men dx2 zz 2xdx, folgeligen dx6 — 6x
*dx.
vi

Paa ligedan Maade kan man udfinde Differentialet til hvilken Po-tense

som helft x11; thi af anførte er det bckiendt, at naar x har n til Exponent,
bliver Diff rentialek af xn zz nxn,-1dx, saavel naar n zz i eller zz 2 eller
zz 3 eller zz 4 eller zz 5 eller zz 6 rc., og naar Exponenten forvandles til
n^i
mz blir folgeligen Differentialet af xn+t zz d(xn . x) zz xdx"4«
Xndx zz x . nxn~Idx •}< xndx -zz (nxn 4
x n)dx zz (n^j) . xndx zz
*
'
mxm*Idx,

at finde Differentialerne til de foranderlige Storrelser.

19 3

mxm-1dxr faafem n-^i — ni, og n — m—i; da nu den famine Maade
kan igientages for hver Gang Exponenten soroaeö en Unitet, og der til hvad
Størrelse den end naaer, faa siuttes, at Differentialet df xm bliver =
mxm”Idx, hvad Voerdie man end tillcegger ni.
Ved at generalisere, eller
paa en almindelig Maade analytiskviis udtrykke de forhen opløste enkelte Tilfcelder, vi! man ligefrem erholde Beviser paa ScetrnngenS Rigtighed.
Derfom m — 2, faa er dx2 zzz 2xdx — 2xJdx — mx,n-1dx; dersom ni
= 3, faa er dxm = 3X2dx = mxlll“'1dx.
Saaftemt m —.4, faa at
dx4 = dxm, da dx4 — gx'dx, tlir dx4 zzz mxm-Idx; og stråledes vil

den almindelige Formel forestille et bestandigt tydeligt Billede paa Differentiationsreglen, da man af den Soetning

xn-4y3
xn_I *px n_"1

— xn~14
* x"-2y 4
* xn~5y2

^xn“nyn_1 kan, ved at fatte y = x, finde

= xn~T

4« ►px11-1, hvori Ledenes Antal bliver = n.

Efter at jeg faaledcs har viist en simpel analytisk Maade at udfinde
Differentialet til en foranderlig Størrelses Potenser, naar famine er ratio
nal, eller denS Potense-Noevner er et heelt Tal, mage jeg derneest forklare,
hvorledes man skal bestemme Differentialet af irrationale foranderlige Stor
relser, eller de, hvis Exponenter eller Poteuse-Nævnere ere brudne Tal.

Opgave.
At bestemme Differentialet til

/x.

==== Kx^Ky; fattes 5ay = x, faa er

= f/x
*

Vx = 2 Vx\ men x—x — dx, Vx— /x zzz d/xt i Folge foranførte
Forklaring, folgeligen
n 2^x, og dx
aVx.d/x, altfaa^.=

Differentialet af /x>
Denne Maade at bestemme Differentialet as en irrational Størrelse har
jeg alene viist som en Prove paa, at den af mig forhen sorklarte ny Methode
at bestemme Differentialer kan endog bruges til at differentere irrationale Stor
relser ; ellers kan man paa den almindelige Maade, ved Anvendelse as Foranførte, udfinde Differentialet til en irrational Størrelse, hvilken som helst; thi
Vi'j Samling V. 25,
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da Differentialet af xnl er som forhen meldt = mxm-Idx > saa er Differeni

i

m

m_ i

dx, oq £)ifferentiakt af xn c=Trxn

tiqfct af x111 = s>xm

m-^n

dx = ^x n dx.

Hvilke Vcrrdicr som helst man da tillcegger m og n, bestemmes derefter DiffeT

2,

____ 5

I

rentialer af xm eller x3 eller vx Nqestor med fx

3dx, eller = (|: x3)dx =

saaledes fom almindeliqen er bekiendt, deslige Differentialer udfindes, uden
at nian ffal behove at ansee noget at hensiqtviis forsvinde.
Ved Hielp af samme Formel, mxm'"Idx — Differentialet af xm, kan

man,

fom bekiendt, bestemme Differentialet af de foranderlige Størrelser,

som have negative Exponenrer.

den Drfferentialstorcelse ■
*my

Saaledes bliver s. Ex. Differentialet af y
* m

”"m~-lrdy eller

; er Oa m =: i, bliv Dif-

screntialct af y-1 eller af y den Differentialformel

Selvsamme Maade tiener og til at bestemme Differentialet af tvende
foranderlige Storrclsers Qvotienter, f. Ex.

thi da

x.y, saa er, i

Felge forotiførte, d(x . y) = dx
ydx — xdy
y2

Da alle anførte Differentialformler ere Grund til de mere sammensatte
algebraiske Funktioners Differentialers Bestemmelse, og den af mig foeklarte
Methode ci videre behøver at anvendes paa de Formlers Differenrialbestemruelse, fom ere sammensatte paa hvilken Maade som helst af foran serte en
kelte, forbigaser jeg at forklare, hvorledes de sammensatte Formlers Diffe
rentialer bestemmes af de enkelte, eftersom de Skrivter, fom afhandle Differeuualregningen, giver derom udforlig Forklaring.
AttMcerkning.
Omeudffiøndt jeg ved foregaaende Opgavers Opløsning
ikke har benyttet mig af andre Scttninger end de, som virkeligen ere
U0ML
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uomstsdelige, faa vil jeg dog her kil Slutning foie en nærmere Forkla

ring over famme.
Ar man fan forestille Differentialet af en foranderlig Stsrrelfe,
hvilken forn helst x, ved x—x, er netop en äslge af, al man forestil
ler den endelige Difference af x ved x—x', eller ved Forsikielln nullem
dens nærmeste paafolgende Værdier, og ligefaa tvetydigt det almirtdeligen i Differentialregningen er, at dx er enten — o eller en uendelig
liden eller uangivelig Stsrrelfe, ligefaa tvetydigt kunde det og an fe es,
em x—x, eller om man vil tilkiendcgive c ti liden Forfkul mellem Bogstaverne x—x, Eulde bemærke et virkeligt Nul eller en uanqivelig Skerreife (qvavis anignabili minor).
Naar da den Maade forudfættcS
at tilkiendegive Differentialer af foranderlige Stsrrclfer eller Functioner,
'
x<22_
—x
X22
hvilke fom helst, vil man lettcligen indste, at f. Ex. x~~x forestiller
et Qvadrats og dets Sides Forfvindelsts Forhold (ultima ratio evanefcentiæ), uemligen Forholden mellem O-vadraters Differential og
dets Sides Differential.
X * —— x *
Maaden, hvorpaa jeg er kommen til denne Slutning, at — X

= 2x, bestaaer i en pur Omsætning af y = x udi den almindelige
analytiske Sætning -- —?- — x^y, fom, naar den er almindelig,

maae nsdvendig være fandfærdig, hvad Værdie y end tillægges, fslgeligen og i Tilfælde at y = x; og ingen vil kunne negle, at

- ==

s°m at(xX-y—) = X-^Fs M0C
blwer--------- = —

- eller =- . —; og — vtstr, at det er den

Qvanlitet hvorved Multiplication og Division med Nul har hæver

hinanden.
En foranderlig Stsrrelfe kan ikke tilintetgiores eller forvandles til
Nul paa anden Maade end ved de arichmetifke Operationer, enten ved
Subtraction, Multiplication eller Division. Naar f. Ex x^i multipli

ceres med x—i, og x = i, faa er det det samme som at Multiplicere x^i
Bb r
med
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; men da (x^i). (x— i)

med o; fslgeligen bliver

er en Function af anden Grad, maae den have tvende Værdier, og eftersom

denne Function er divider! med den ene Værdie x—r, maae denne Functions
sande Værdie alene være af een Grad, altsaa x^i, som bliver den virkelige

, i Tilfælde at x zzz i, da altsaa

Vcerdie af

bliver zzz x^ i

zzz 2.
Under alt dette forvexler mall ingenlunde Begrebet om o Med en vir
kelig Sksrrelse, men denne Fremgangsniaade er en nodvendig Folge af Ana
lysis, for at finde de Storrclftr, nemlig en x^i og i, som i Tæller og Nav
ner ere ved den arithmetiske Operation, nemligen i dette Tilfælde ved Multi
plication, forvandlede til Nul.
Ligedan forholder det fig med den brudne
X - - 32
Function af x, nemligen —, i Tilfælde at x zzz a, da er x —a zzz o,
altsaa

zzz

men da o saavel i Tceller som Nævner forestiller

x—a, saa bliver ved Division —----zzz ——, og fslgeligen, i Tilfælde at
x zzz a, bliver -

= 2a; men da nu x zzz a, saa er o g fa a a zzz x,

fslgeligen bliver ved Omsætning
_

zzz ax.

Man seer da, at

zzz 2X er ligefrem en Folge af det bckiendte Bernoullianske Problems Oplosning:
A» finde Værdien af cn Brok, hvis Tæller og Nævner ved c 11 vis Omscrtning
fo svinde, som i Grunden er det selvsamme, som at finde Værdien af cn Brok,
hvis Tceller saavelsom Nævner ere reducerte til Nul Vcerdie ved Multiplication
med en fcelleds Factor, som cr zzz: o, og udfinde de Storrclftr i Tæller og
Nævner, som udi samme ere saaleded virkcliqen multiplicerte med o.
Min Hensigt med forhen forklarte Maade, hvorpaa jeg har udviklet
Differentialregningen, har alene været, at paa en simpel analytil? Maade,
og efter de almindelige analytiske Grundsætninger, saalcdes udfinde Differen
tialet af en Potens af en foranderlig Storrelfe, at man ikke dertil skulde be
hove at udtrykkeligen forkaste noget, eller anfte noget hensigtviis zzz o, saalcdeS ftm Newtons og Eulers Mcthoder nodvendigen fordre, hvorved
hæves den Forvisning, man bor have om UdsiageneS sande Rigtighed og
Nsiagtighed i alle muelige Tilsælde, hvilken Forvisning er i mine Tanker
ligesaa

at finde Differentialerne til de foranderlige Storrelser.

197

ligesaa nodveudrg som den geometriske Evidence om Differentialernes natur
lige Oprindelse.
Til Slutning skal jeg besvare den Indvending,

som man kan giere

imod den af mig beviste Scetning nt —"T" = nxIH_X' omendskionl Indvcn«
dinger, som gisreS imod en Scnning, som af uomstodelige Grunde ved lov

lige analytiske Slutninger er bevust^ ei kuldkaste Scetnmgen selv, da delte ei
kan skee forinden B.visct for-samme er giendrevet.
vandles til

Naar s. Er. - _ x■ for

\ fluttes, nt^^-zzzx, som ellers bliver, efter mit

forhen anfstte BeviiS, — rx.
X
Foranderlige, ssm Forholden

Icg negler ikke, ak x indbefatter alk det
2
— indeholder; men det indkegriber i-kke

den virkelige bestandige Slettelse, der i delte Tilfalde udtrykkes oeb
som man har anseek font Unitet = r, hvilken er ei bestentr, men hvis sande
Talbestemmelse alene kan udsindes ved Hiclp af den forhen forklarte Methode.

Det er Forholden mellem den foranderlige Stsrrelfts Exponent i Tceller og
Navner der bestemmer den bestandige Coefficient til x, og fslgeligen den be-

ständige Vcerd af ^777.

== a ■

= a*

Dersom man havde -^777^-,

Eftersom da

da var ligefrem

er virkeligen = 1, saasom

x har kun een Unitel til Exponent saavel i Taller som Ncevner;

men udi

forestiller Tceller eller Dividendum x2—x2 et Product af tvende tonavnige Funktioner af x, men Navneten eller Divisor en tonavnig eller to

gange ncevnt Function af x, fslgeligen maae den fuldstcrndige O.votient eller
Forholdsncrvneren totte cn tonavnig eller to gange nævnt Function as x; lige
ledes forestiller

T celleren eller Dividendum x5—-x5 et Product af lige-

saa mange tonavnige eller to gange ncrvnte Functioner af x, som der er Lints

teter i Exponenten, allsaa trende, og naar disse divideres med 97atoneren eller
1 Divisor x—x, som er en tonavnig eller to gange ncevnt Function af x, maae
udkomme et Product af tvende tonavnige Functioner as x, som i Felge BinoBb Z
mtal-
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mialloven giver en trenavnig eller tre gange navnt Function af x af anden Po
Paa ingen anden Maade kan man derfor undgaae ald den Tvetydighed

tens.

og Ubestcmthed, som virkelig Division foraarsager, end som forhen er vrist
ved at benytte den almindelige Satning

= x
*px

== x>Py, sartte x = y, for

== ax; etter -x-^- ±= x2>pxy»py2, for at

öt udfinde

x

Udfinde

= x2-^x2^x2— Zx2; eller udi

zzz xn_I <p<xn~2y

>Pxn“3y2>pxn-4y3 »p >p •p<Xzn_nyn~I, sortte y — x, da

~ xn~1

»Pxn"x -pxn_I •P'X0-1 *p -P >pxn”r, hvis Leeds Antal bliver — n, fa a at
x
x°__
n_ i
YZT=nx x*

Uden Anvendelse af denne Methode vil man ikke kunne finde de fuld-

stcendige Qvotienter af

u*
r

da den bestandige Stor-

relse, hvormed det Foranderlige i hver af disse Qvotienter ffal vare multipliesrt, faasom 2 i fsrste, 3 i anden, 4 i tredie 0. s. v., alene kan ved for-

riavnte Methode med Vished og uden Tvetydighed bestemmes, hvilke ellers
ved at forestille
— x,
— x2, ^^=x3 rc., betegnes ved

Uniketer, paa Grund af at man anseer

= 1.

Naar

er multipli-

cert med en uforanderlig Stsrrelse, f. Ex. a, saa er den bestemt, f. Ex. i
flx
X X
■ —x , men naar
er multipliceret med en foranderlig Skerrelse, saasom
X i fsrste, x2 i andet, x3 i tredie Tilfalde, »saa maae den paa anden Maade

fastsattes, da den, som forhen meldt, ikke kan udfindeS, uden at applicere
den af mig forklarte Methode.

Beskriv else
af

den saakaldte brcendende Harmonic«/
eller

out den ved Vandstofgasenö (den brandbare Lufts) Forbranding under visse Omstccudighedcr fremkommende
besynderlige og starke Lyd.
Ved

Adam Wilhelm von Hauch.

ÅJet blotte Navn af denne liden Opdagelse,

som feg haver den Wre ar

soreloegge det Kongelige Videnskabers Selskab, angiver allerede rildeels dens
Natur og Egenffabcr.
Det forudlovcr en fer Horelsen behagelig Fornemmelse, geleider af Flamme eller Ild.
For ar frembringe dette for Sandserne
overraskende Phcenomen, udvikler man paa sædvanlig Maade af Jern eller
Zink den bekienvte VandstofgaS (brandbare Luft) ved Hielp af forkynder Svovclfyre.
Man benener sig hertil af en almindelig Glascaraffe eller Kolbe,
fom er forsynet med en noiagtig passende Prop, igiennem hvilken gaaer et i
hegge Ender aabent Thermomererror af omtrent 12 Tommers Lcrngde og under
1 Linie i Diameter af Aabningen.
Gasen, som udvikler sig, og seger Atmesphcecen rgtennem den everste Aabning af Thermomererrerct, anleendes,
hvilket

2-.OO
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hvilket dost, for nt forebygge Explosion, ci man stee inden den atmosphæriste Luft er ude af Caraffen.
97aar Flammen har Slsrrclsen af en middelmandig QSrt, da bringes en fmal og lang Glasklokke af omtrent 12 til 14
Tommers Længde, og i4 til 2 Tommers Diameter, lnngfomt over Flammen,
og det alt dybere og dybere, indti! man træffer det Sted, paa hvilket en stærk
stiærende Tone, liig de, fom fremkomme ved Harmonica, lader sig hore.
Man bemærker herved, at Flammen bliver lang og fmal, og fættes faa længe,
som Tonen vedvarer, i en zittrcnde eller rystende Bevægelse; efter nogen Tid
svækkes Tonen, og horer tilsikst gandste op.
Tonen kan nu ei frembringes
igien, forend den ved Flammen udvidede og fordærvede Luft ved Hielp af en
Puster uddrives af Glastet, og dette sidste herved pan ny fyldes med frist
atmosphærist Luft.
Dette besynderlige Phænomen er ved en Hendelse nyligen opdaget i Pe- *
tersborg, og mig meddeelt af min Ven Herr Profestor Zlbildguard, som i
Berlin har sect det anstillet af Grev MoustlN PouschklN, hvilken var kom
met derhen fra Petersborg.
Som opfaldende ved dette Phænomen maa bemærkes, nt den ovenfor- omtalte Tone ei fremkommer, dersom den ved Forssget brugte Klokke er enten
for viid eller for smal; dersom Flammen er for stor eller for liden; dersom
det behorige Forhold et finder Sted imellem Storrelsen nf Flammen og Klok
ken. Man bemærker endvidere herved, at det er ligegyldigt til Tonens Frem
bringelse, om Glasklokken holdes i Haanden ved den yderste lufte Ende; om
den omfattes i Midten, eller bevikles med et Klæde; under alle diste Omstæn
digheder bliver Tonen lige starp og stiærejide, endstiondt, fom bekiendt, en
Glas- eller Metalklokke ei giver ved Slag eller Stod nogen Lyd fra sig, uaar
den berorcs af Haandcn eller noget andet uelastist Legeme.
Man maa billig
undres over, at in det andet med Flamme brændende Legeme, uden alene Vandstofgaftn, er istand til at frembringe den ovenbestrevne Lyd; saaledeS opvækkes ingen Lud, naar man bringer en Glasklokke over Flammen, af et lidet Lys,
af Viingcist eller 2Ether, af brændende Phosphor eller fiere Legemer.
Jeg har troet, endstisudk denne liden Opdagelse ei er af mig selv, at
dens Bekiendtgjerelse ikke deSmindre ci vilde være det Kongelrge Videnst.rbcrs
Selstab uvelkommen, faa meget mere, som den ei endnu, saavidt mig be-

/

*
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kiendt, er offentlig bekiendtgiort, og derfor ei heller endnu nogen har forfagt

at angive Aarfagen til dette mærkelige Phænomen.
Jeg vover paa Grund deraf at fremsatte mine Tanker dcSincfaacnde.
Det er bekiendt, at Vandstofgasen, ligefaa lidt som noget andet Legeme, er
istand at brande uden i Berorelse med Suurstofgasen eller den almosphæriffe
Luft som indeholdende denne Gas, og ar der ved Forbrændingen af disse tvende
Gasarter stedse fremkommer Vand.
Naar derfor en Glasklokke, fyldt med
den atmosphæriffe Luft, holdes over Flammen af VaudstofgaS, da ffeer her
det.famme, der dannes Vand; men da Heden, i dette lidet indfluttede Rum,
herved cr betydelig, forvandles dette Vand i Dampe, hvis Fiederkraft foreg 6
deömcre, jo stærkere Heden bliver; de udvide st g derfor til alle Sider, og stede
med Magt imod alle Siderne af Glasset, hvorfra de maastkee igien reflecteres
imod Roret med Flammen, og derved fatte dette Ror, eller og Klokken selv, i
en saadan rystende Bevægelse, at derved fremkommer den Tone som bemoerkeS.
I Begyndelsen af Forbrændingen erstattes den fortærede Gas ved den
ydre atmosphæri^e Luft, fom trænger ind i Klokken igiennem dens underste
aabne Ende, oz derfor sees Flammen ogsaa at antage en lang og smal Figur,
samt at fattes i en zittrende Bevægelse.
Denne Indtrængning af den atmosphæriske Luft kan ei vedvare længere, end indtil Fiederkraften af de ved He
den udvidede Vanddampe have naaet en vis Grad af Styrke; thi nu trykke de
imod den atmosphæriske Luft, og hindre den fra at trænge ind i Klokken, og
der al meddele den til Flammens Underholdning nedvendige Surustof, hvor
for den hidindtil bemærkede Tone ogsaa ophsrer.
Ved at antage denne Forklaringsmaade, er man nogenledes istand til
at indfee Aarfagen til dette rnæ Mige Phæuomen, og de besynderlige Om
stændigheder, som herved indtræffe.
Saaledes forekommer det mig, som
om heraf kan forklares, hvorfor man ei bemærker nogen Lyd eller Tone, ved
at bringe en Glasklokke over et brændende Lys, brændende Viingeist, eller
andre brændende Legemer; thi da disse Legemer ei frembringe ved Forbræn
dingen uden luftformige Fluida, eller i det mindste ei Vand i den samme
Mængde, fam Vandstofgasen og Suurstofgasen ved Forbrændingen afgive,
og Forsgelsen af Vanddampenes Fiederkraft ved Heden kan stige til en langt
vtv Samling v. B.
Ce
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helere Grad end den fif alle luftformige Fluida, da, fem bekiendt, Vandet
ffin i Dampstik kelse indtage et Rum 14000 gange stsrre end i draabbar fly
dende Tilstand, og luftformige Fluida derimod aldrig kan udvide sig ved He
den til den Grad, siden de luftformige Fluida, fom udvikle sig ved Antcrndningen af endog det bedste Krudt, ri ere istand til ar indtage el sterre Rum
end det som er 4000 gange stsrre end der, hvilket Krudtet indlog, saa folger
og deraf, ot Dampene aldrig kan erholde den Grad af Elasticitet, og derfor
ei heller under nogen anden Omstændighed stede med saa stor Magt imod Kan
terne af Roret eller Glasset, som ved Forbrcrndingcn af Vandstofgaftn.
Det
forekommer mig fremdeles, fom om det paa samme Maade kan forklares, hvor
for et vist Forhold imellem Flammens Sterrelse og Klokkens Vide er nodvendigt til Flammens Frembringelse; thi er Flammeli for stor, da fortcrres i det
samme Hieblik at Klokken bringes over Flammen fild den SuurstofgaS, som
befinder sig i Klokken, de herved fremkomne Vanddampe udvide sig saa plud
selig, at ingen ny atmospheerist Luft er istand til at trange ind i Klokken,
hvorfor der ei heller kan opkomme nogen Lyd, endnu mindre nogen vedhol
dende Tone.
Paa sannne Maade synes Nsdvendighedcn af Klokkens for' holdsmessige Vide efter Flammens Sterrelse at kunde forklares; thi derfom
Klokken er for viid, da ere Kanterne af Klokken for langt fra de i Vand
dampe forvandlede Gasarter; de afkieles inden de naae Kanterne af Klokken,
og kan derfor ci heller frembringe nogen Lyd eller vedholdende Tone.
Er
Flammen derimod fer liden, da finder det famme endnu Sted, og Vand
dampene ere ei istand ril at stede med Magt imod Kanterne af Glasset.
I Henfeende til Lydens Fremkomst, uagtet Klokken omfattes af Haan
den eller af et andet bledt Legeme, da er saadant en Omstændighed, fem for
tiener NakurkyndigeS Opmærksomhed, da det er stridende mod de til Lydens
Fremkomst ellers nedvendige Fordringer.
Imidlertid synes del dog formedelst
denne Omstændighed sandsynligt, at.Tonen, som bemcerkeö, fremkommer ei
ved den i Glasklokken opvakte, men meget mere formedelst den i det fmale
Glasror opvakte rysieude Bevægelse ved de fra Klokken tilbagestodte eller reflecterte Vanddampe, da Vanddampene eller Luften i Klokken, ligesaa lider
som noget andet elastist flydende Middel, ere istand til at afgive der oprin
delige
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delige lydende Legeme selv, men riene Mot til Middel, ved hvilket de i det
lydende Legeme (hvilket ei synes her at kunne vare andet end det smale GlaSrsr) opvakte Svingninger blive os bemcerkUige.
I ovrigt forandrer det
ingen Maade den ovenanførte Theorie, hvad enten Tonen, som bemarkcS,
fremkommer formedelst de i det smale Glasror, eller formedelst de i Glas
klokken opvakte svingende Bevcegelser, da Vanddampenes store Fuderktaft
begge Fald tn a a ansees som Aarsaqen dertil.
Ved at bringe paa ove ubeskrevne Maade Klokker af forskicllig Vide
over forskicllig store Flammer af VandstosgaS, vilde man maaffee vare istand
at frembringe forskiellige Toner, og'derved indrette et Instrument, som for
medelst de forskiellige Forbindelser af Toner, hvilke herved kunde frembrin

i

i

ges, endnu mere svarede hl Navnet af brandende Harmonica end den hee
beskrevne.
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Forso g
til

en rigtigere Theorie end den hidindtil brugte ved Forkla
ringen om Bidselstangens Anvendelse.
af

Adam Wilhelm von Hauch.

alle Huusdyrene er Hesten det, som fornemmelig har tiltrukket sig Men
neskets Omsorg, og som ogsaa fortrinlige« har Ret dertil, formedelst sin
Skionhed, sin Styrke, sin Tilboielrghed til Mennesket, og den mangfoldiggiorte Nytte, det forskaffer os; ingen Under derfor, at Mennesket har an
vendt ald muelig Omsorg paa dette Dyrs Rygtning, Pleie og Sundheds
Vedligeholdelse; dog alle de herhen sigtende Midler, ved hvilke Dyret selv
hosier ligesaa meget Gavn som Mennesket, vilde ikkun lidet have svaret til
denne sidste Hensigt, dersom man et tillige havde vceret betcrnkt paa de nedvendige Midler at giere sig Hesten underdanig, dersom Menneskets Klogskab
ei havde udioenkt Midler til at erstatte Mangelen paa Styrke, og derved tvun
get Hesten imod sin Villie at erkiende Mennesket ligesaa vist for sin Herre
som for sin Velgierer.
Imellem alle herhcnhorende Midler er Bidselet, og
deraf Bidselstangen, det vigtigste Redskab, hvilket, uagtet sin ubetydelige
Stsrrelse, dog i Sandhed fortiener vor fulde Opmcerksomhed, da Menne

skets Mre, Liv og Fordeel saa meget ofte deraf er afhængende.
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Da Brugen af Heste og Vogne stiger indril de celdste Tider (*),
saa
kan Anvendelse af Tomme og Bidsel med Nette ansees som allerede i hine
Tider bekiendt.
Allerede hos Lenophon, som levede ongefcrr 350 Aar for
Christi Fodsel, sinde vi Beskrivelse af forskiellig dannede Mundbide ),
(**
og
endskiondt vi ei ere istand til neiagtig at bestemme naar disse cre blevne forsys
nede med Stcenger, veed vi dog saa meget, at denne Opsiudelse ei henhsrer
til de nyeste Tider, ligesom de i meget lang Tid vedbeholdre italienske Bencevnelser af Stangen og ovrige til Optomningen henhorende Dele noksom
tale for Sandsynligheden, at vi skylde denne Opsindelse ril Italien, dette
Land i hvilket Nidekonstcn aller for st blev henbragt til bestemte og rigtige
Grundscetninger.
De allercrldste Skribenrere herover have imidlertid ei
efterladt os andet end vidtlssrige Beskrivelser af forffiellige Strenger, alle
visende Bcstrcebelsen mere ved Magten at tvinge Hesten, end ved Klogskab.
Dog jeg forlader delte til Bidselstangens Historie henhorende, for at hen

vende mig kil sammes Anvendelse.

Cc Z
)
(*
x

Der

Hos ^Egypterne, som det oelbste Folk om hvilket vi have nogen bestemt og sikker
Efterretning, finde vi allerede Beviis paa Brugen af Heste til Ridning og Kis
ring; saalcdes heder det anden Mosebog 14. Lap. 6. og 7. V.: Saa lod han
(Pharaa) spcende for sin Vogn, og tog sit Falk med sig; og han teg sex Hundrede
udvalgte Vogne og alle Vogne i ALgyptcn 0. s. f. 9. V.: alle Pharaos Vognhesse
og hans Ryttere 0. s. v.
Diodorus af Sicilien siger i Biblioth. hi flor, interpret. Laurent. Rhødomano
edit, a Petr. Weflelingio Amftelodam. 1755. Fol. Tom. I. pog. 5$, veb Busiris
Regierings Historie: Viginti tamen curruum millia revera inde ad bella exire: Nam
centum fui fle eq vilia in regione amni finitima a Memphi Thebas Libycas usqve,
unoqvoqve ducenos eqvos capiente, qvorum fundamenta etiam num ofte udantur.
Da nu Sesostris, som regiercde lcengr efter Busiris, har lever i Mose Tid, saa
tc Diodor den forste hos hvilken vi finde Efterretning om Brugen af Hesten.
Som bekiendt skylder Grcrkcnland, og ogsaa den Atheniensiffe Stat, fornem,
melig sin Opkomst til ZLgyptiffe Colonier. Simon, en Athenienser, som levede
for Xenophon, har skrevet over Ridekonsten; et Skrivt som ved Tiden er blevet
tabt. Man see herover Fabricy fur fequitation.
Xcyot- KeQdcXm /•
Ester den engelske Oversoettelse i
Beren ger i Hiftoiy and Art of Horfemanibip Vol. I. pag. 260: In the firft place
the horfe man ihould by furniflied with two bits at leaft, of tbefe let one be
fmooth and eafy with large knobs or rings; the other Ihould have heavier rings
not ftanding fo high, and armed with lharp points or teeth, 0. s. v.

(**) ZsvoQcvtoi: 5Tspi
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Det er en uimodsigelig Sandhed, at den rigtige theoretiffe Kundskab
er den ved hvilken den practiske kan forbedres og fuldkommengisres.
Af den
Aarfag ler jeg smigre mig mcd ar disse Betragtninger over Bidsesstangen et
vil svnes overssedigs, da den nsieste og rigtigste Bedsminclfe ved dens An
vendelse maasikee kunde skaffe dette Redskab c ti endnu storre Fuldkommenhed
end den som den allerede besidder.
Til den Ende maa det tillades mig at vise
1) Den hidindtil brugte theoretiske Forklaringsmaade ved Bidselstangens

Anvendelse;
2) Det Feilagtige og Manglende ved denne Theorie,
3) og endelig at ftemscette mine Tanker om den eneste og rigtigste Forkla
ringsmaade herved.
Iblandt de celdste Forfattere, som have efterladt 06 vidtloftige Beskri
velser af forskiellige Slags Bidselstcenger, findes siet intet, eller i det mindste
intet Tilfredsstillende, angaaende Aarfagen til disse Itedskabers Virkning.
Valentin Trichter er, faavidt mig bekiendt, den forste, som i Begyndelsen
af Detre Aarhunvrede (*) fegte at forklare Virkningen af Stangen, ved An
vendelsen af de bekiendte Statiffe Love ved Vcegtstangen, og anseer herved
Bidsel)( G. F. von Löhneisens neuer^fnete Hof- Kriegs« und Reit-Schule, herausgegeben
*
, von Valentin Trichter. Nürnberg 1729. 5. Theil. Pag. 133. 39. Cap. §. r.
Nachdem ich mir vorgenommen die Zaumung aus dem rechten Grunde (welcher in
Pahna romnr.a und in der Schnellwage besteht) eigentlich zu entwerfen, damit die
Stangen können in eine rechte Abtheilung gebracht werden, auf daß ein jeder sich
nachher desto besser darnach richten möge; so will diß vorstellen durch einen Wag
balken 0. s. v. Herpaa folger de bekiendte statists Momenter ved Vratst^ngen af
forste Slags. 41. Cap. §. 1. Pag. 23g. Gleichwie an der Schnellwage kurzem
Arm die Last hänget, an den langen Wagbalkcn aber das Gewicht, so mit weni
gen Pfunden gezogen wird, und die Schwere anzcigee, auch in dem Zapfen die
Empfindung ist und solche dem Mundstück giebt, also ist auch des Pferdes Kopf
die Last so das Obertheil der Stangen und die Kinkette hält, des Neutors Faust
das Pfund, das Untertherl der Stangen der Wagbalken, das Obertheil aber dem
kurzen Theil der Schnellwage zu vergleichen, daß solche an und bei dem Mund
stück hänge.
Imidlertid modsiger han sig selv i den 2. Z. af samme Capitel, hvor det he
der : ES ist noch zu melden, daß das obere Theil nichts wirket, wie auch die Kinkctte; dahero diejenigen sehr irren so in der Länge und Kurze des Obertheils einige
Wirkung zum übersich- oder herbeibringen dadurch suchen. Auch ist solche Wir
kung nicht im Mundstück, sondern was das Unterteil der Stangen wirket, gibt
das Mundstück dem Pferde zu fühlen»
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Bidsclstangen, hvad enten den er lige som Fig. i, eller krum som Fig. 2,
som cn Vcegtsiang af fsrste Slags, hvorved han antager Overdelen af Stan
gen AB, famt Kindkicrden C, fom den Last, der stal bevcrges formedelst
Kraften virkende i Lcegget C.
Hertugen af Newcastle (*)
havde vel allerede
tilforn i Slutningen af sidste Aarhundrcde norvnet Sammenligningen imellem
Vcrgrstangen og Bidselstangen; men da dette hverken er saa bestemt som hos
Trichter, ci heller findes i alle Udgaver af Newcastle, kan Trichter ansees
fom den fsrste der er blevet opmcrrksom derpaa. 'De, som efter denne Tid
have skrevet om denne Ting, have ncrsten alle benytter samme ForklaringSmaadez saaledes gisr Guerittiere i sin Ecole de Cavallerie )(** ligeledes
Sammenligning imellem Vorgtstangens og Bidselstangens Virkning; han
siger i denne Henseende:' jo lcrngere Stangen er, jo langsommere og sagtere
er drns Virkning, og omvendt, jo kortere den er, jo hastigere er dens Virk
ning; fremdeles siger han, jo hsiere Taphullet (l’oeil de la branche, das
Seheloch) anbringes paa Stangen, jo stärkere er Virkningen af Kindkicr
den,

)
(*

Methode nouvelle et Invention extraordinaire de dr efter les chevaux etc. par le
tres noble, haut et tres puiffant Prince Guillaume Marquis et Comte de Newcaftle etc. apres la Copie a Londres chez Th. Milburn 1674. gvo. 5. Partie. Chap.
14. des mords et de leur ufage pag. 30g. Il y a tine autre chofe a confiderer;
c’eft que les branches refte.mblent a un levier, qui a plus ou moins de force felon
qu’il eft plus ou moins long, car comme un enfant lever a un plus grand poids
avec un long levier qu’un hamme tres puiffant ne fcauroit faire avec un levier
court, ainfi en eft il des branches des mords qui font .forts ou foibles, felon
qu’elles font longues ou courtes, parce qu’elles font par ce moyen plus ou moins
eloignées du centre de gravite, de forte que les branches qui font courtes > pour
fortes qti’011 les fade ne peuvent point avoir la force qu'ont les longues.

(**) Ecole de Cavallerie etc. par Mr. la Gueriniere. Paris 1733. Fol. Chap. 6. de la
bride pag. 32. Ou ajouta dans la fuite des branches, que l’on attacha a la place
des longes, et foir mit des efpeces de renes au bas de chaque branche3 Mais
comme on f’appercut, que cet inftrument ne faifoit pas affez d’effet, on inventi
enfin la gourmette, et par ce moyen la bride travaille fur les barres et fur la
barbe egalement, par le fecours des renes qui font agir les branches, les quelleS
branches produifent l’effet du levier, et font agir le mors et la gourmette conjointement. Pag. 37. Il faut remarquer qu’une branche longue contraint moins
qu’une courte, parce qu’elle arrive plus facilement a la poitrine ce qui foulage lä
barre et diminue l’apui des mors - - - plus l’oeil eil haut plus* la gourmette
fait d’effet.
."
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den o. s. v.
Garsault (*) forklarer sig paa samme Maado i sin Nouveau
parfait Marechal. Reitzenstcin )(** henbringer, i hans vollkommene Pftrdckenner, Bidselstangens Virkning til samme Princips, og afhandler saadant
udferligere og mere bestemt end nogen af hans Forgængere.
Fra det Sted,
hvor Hagen og det lange Leed er indspcrndt, hvad enten saadant er i Hiet a
eller i Huller b Fig. r og 2, drager han en lige Linie indtil Lcegger C, og paa
denne i gint en perpendiculaic Linie cD indtil Stedet D, hvor Mundstykket E
ligger paa Laden,
Han antager delte Sted for Hvilepunktet, soger Lasten i
Kindkiorden I, og Kraften, som stal bevoege Lasten, i Lwgget C; han anseer
allsaa Bidselstangen som en Vorgtstang af forste Slags, paa hvilken Lasten
og Kraften befinde sig bver paa sin Side af Hvilepunctet, og uddrager her
efter Slutningen om Virkningens Forogelfe ved Kmdkicrden, og Stangens
Forbindelse med Mundstykket, som er der anragne Hvilepunkt, formedelst
Kraftens Foregelse i Laggct C; altsaa formedelst Forlcengclsen af CD, som
er llnderdelen af Bidselstangen, og antages for den uligearmede Vcegtstangs
längste Arm.

Herr

(*) Le nouveau parfait Marechal etc. par Mr. de Garfault. Paris 1755. 4to. Chap. 15.
-pag. iz2. Plus la branche droite eft longue, plus elle eft douce etc.
(**) Der vollkommene Pferdekenner u. s. w , herausgcgeben von W, F. v. Reitzen
stein. Uffenheim 1764. 4W, des ersten Theils 8» Abschnitts 7. Cap. Von dem
Orte, wo der Hake und das Langglied eingemacht werden (efter bet til denne Af
deling henhsrende Kobberstik), Fig. '2. b, ziehe man eine gerade Linie bis zu dem
Kloben C, und von dem Orte an, wo das Mundstück auf den Laden aufliegt,
ziehe man auf die Linie bC eine Perpendicularlinie CD.
Der Punct Dz wo
diese Perpendicularlinie auf die Linie bC auffält,. ist alsdann derjenige Punkt von
welchen man anfangen muß zu messen, wenn man an der Stange das Verhältniß
der obern Länge bD gegen der untern DC angeben will. In der Mechanik würde
man von der Linie bD den Punct D den Rnhepunct nennen; der Punct b würde
der Punct heißen, wo die Last sich befindet, und C würde der Punct heißen, wo
die Kraft angewendet wird. Und daher ist auch bekant, daß wenn die Linie von
C his D nur eben so lang wäre als von D bis b, alsdann durch die Kraft die
man bei) C anwenden würde, nicht mehr körne gewirkt werden, als wenn man
diese Kraft gleich bey b anbr.nme. Je kürzer aber die Linie bD ist, desto mehr
Wirkung geschieht bei) b und D, durch die Kraft bey C; daß heißet hier soviel:
je kürzer das Hauptgestell von d.em Orte an, wo der Haken eingemacht» wird, bis
zu dem Mundstück ist, und je länger hingegen daS untere Theil der Stangen von
dem Mundstük an bis zu dem Orte 1st, wo der Zügel eingeschnallt wird, desto
mehr Vortheil hat der Reiter über daS Pferd 0. s. v.
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von Sind (*) synes saavel i sin Kunst Pferde zu zäumen, som
i hans vollständiger Unterricht in den Wissenschaften eines Stallmei
sters, at ville henfsre Bidselstangens Virkning ril samme Love; vel synes han
Herr

derved nt tage Mundstykkers Virkning paa Laderne ogsaa i Betragtning, dog
er der, hverken tydeligt eller bestemt nok, ligesom han desuden ogsaa anseec
Stedet, ved hvilket Stangen-er befcrstct til Mundstykket, at vcrre VcrgtstaNHenö Hvilepunct.
Du Paty de Clam ),
(**
i Science et Fart de l’equitation demon tre apres la nature, er aandffe af samme Mening som Hr.

von Sind. Prizelius
)
(*

antager i sin

vollständige Pferdewissenschaft )(***
samme

Die Kunst Pferde zu zäumen und zu beschlagen u. s. w. von I. B. v. Sind.
Frankfurt und Leipzig 1771. 8VO- Z. Auflage. Pag. 12. Der Unterschied der Wir»
kung der Stangen besteht in einer ganz geringen doch unfehlbaren Regel der Geomenie, welche sagt, daß je mehr der bewegliche Punct von den festen oder unbewegli«
chen enfernt ist, je mehr Gewalt hat derselbe diesen zu bezwingen. Nun ist derjenige
Theil der Stangen der feste Punct, an welchen das Mundstück mit seinen äußersten
Theilen oder mit den Zapfen befestiget und einverleibet ist. Die beweglichen Puncte
der Stangen hingegen sind ihre obern und untern Extremitäten, welche nach ihrer
weitern oder nähern Entfernung vom festen Punct denselben oder das Mundstück
mehr oder weniger bezwingen: woben noch zu merken, daß der obere oder untere
Theä der Stangen bis ans äußerste Theil einer allemal kürzer, und der andere länger, seyn muß, daß der kürzere dem längern Widerstand halt, und daß der längere
immer mehrere Gewalt verlangt, den kürzern zu bezwingen, je weniger er nach der
Proportion des kürzern in der Lange derselben überschreitet 11. s. w.

La Science et l’art de l’equitation demontres d’apres la nature etc. par Mr. du Paty
de Clam. Yverdon 1777. gvo. pag. 190. Pluficurs Auteurs ont ecrit für l’embouchure; celui de touts, qui raifonne le plus conformeinent aux loix de la nature eft
Mr. le Baron de Sind. On fera tres bien'de le lire: il dit baucoup de chofes qui
ont echappd aux autres ecrivains. Je me difpenfe d’entrer dans des definitions,
qu’il a tres bien donné.
)(*** Vollständige Pferdewissenschaft von I. G. Prizelius. Leipzig 1777. 4W. 2. D.
Pag. 349. Das Mundstück und die Kiukette sind die wirkenden Theile der Stange.
Die Bäume, welche als Hebel anzusehen sind, bringen dir Wirkung hervor; es muß
also die Stange nach den Regeln der Mechanik berichtiget und zusammenaesch werden.
Pag. 350: Ein Hebel ist eine gerade Linie, welche auf einen Punct ruhet, und an
deren einen Ende die Last, an den andern aber die Kraft angebracht ist. Eben so
verhält es sich mit der Stange; der Daum an selbigen ist ein Hebel, woben der
Ruhepunct an dem Orte zu setzen, auf welcher eine Perpendicularlinie aus dem
Puncte des Mundstücks fällt, mit welchen es auf.den Laden ruhet; da wo die KiuNy Samling V. B.
.
Dd
✓
dette

)(**
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samme ForklarinsiSmaade ved Vidselstangens Virkning, fom Reitzenstein.
Vel siger han ar Mundstykker oa Klndkicrden cre de virkende Dele vcd Slan
gen, men hvorledes denne Virkning af Mundstykker (¥a( fremkomme, efrer
mechaniske Regler (hvorpaa han beraaber sig faa meget), naar Stedet hvor
Mundstykker hviler paa Laderne antages for Hvilepunktet, og Bidsclstangen
altfaa ausees for Vcrglstang af forste Slags, er mig ligefaa uforstaaelig, som
hans Bedommelfesmaade over Hr. v. Sind synes mig urigtig og lider anstcrndig for den Mand der vil hgve Anseelse af Viderst'kabsmand.
Han udmcerker
sig i svrigt fra alle de ovenncevnte deri ar han ved Kraftens Virkning rager
Direecrionslinien i Betragtning, hvilken han drager fra Hvilepunktet, altfaa Stedet D, indril paa den lige Linie imellem Lcrgget C og Rytterens
Haand F Fig. 3.
Ovenanforte Forfattere og alle de som efter dem have benyttet sig af
Deres Forklaringsmaade, betragte alrfaa Bidselstangen som en Vcrgrstang af
forste SlagS, hvorved D er Hvilepunktet, AD den korte Arm, vcd hvis
yderste Ende A Lasten befinder sig, hvilken fikal overvindes ved Kraften an
bragt paa den yderste Ende C af VcrgtstangenS längste Arm BC.
Heraf
have nogle ei havt Hensyn paa andet ved Bidselstangens Virkning, end som
paa Kindkicrden, og da er Sporgsmaalcr naturligt, hvortil behoves da Mund
stykker, og hvorfor udfordrer Mundstykkets Dannelse saa megen Opmærksom
hed, alt efter den forffiellige Beskaffenhed af de indre Dele i Munden? Dette
Sporgsmaals Grundighed have andre indseer, og ved samme Nodvendigheden
af at rage Mundstykkets Virkning med i Betragtning.
De som indlade sig
paa at fremstille Aarsagen til denne Virkning, troe ar forklare den ved Tryk
ningen fremkommer formedelst Lasten og Kraften tilsammentager.
Denne
Forklaringsmaade er den som ogsaa er antaget hos 06, og udledes af Vagten,
med hvilken enhver Voegtstang maa vcrre besvcrret saavel af Lasten som af Kraf
ten, hvilket ester deres Mening paa samme Maade finder Sted ved Bidsel

stangen,
kette befestiget wird, ist die Last, und da wo die Zügel angeschnallt werden, ist die
Kraft. gX'<g. 351: Will man die Stange noch genauer berechnen, so ist aus der
Mechanik ebenfalls bekant, daß die Entfernung gefunden wird, wenn man aus dem
Ruhepuncte auf die Dicectionslinie eine perpendiculaire Linie fallen last, welche Per»
pendicularlinie so dann die Entfernung anömacht.
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stangen, hvorved D, eller det Sted af Laderne som berercS af Mundstykket E,
skulde trykkes saavcl ved ben Kraft som anvendes af Rytterens Haand F Fig. 3
paa den lange Arms yderste Ende C, som ved Lasten, hvilken fFal besinde sig
paa den yderste Ende A af den korte Arm.
J hvor meget denne ForklaringSmaade end synes at have for sig, saa
forekommer det mig dog som om herved meder Vanskeligheder, hvilke et kan
harves faa længe BidselstaUgen ansees for en Vægtstang af ferste Slags; thi
ferst maa jeg sporge hvor er Lasten? i A? visselig ikke! thi her er ingen Mod
stand, uden den som Bidselstangens korte Arm og Kindkiæden tilbyder, men
disse bor formedelst Stangens Construction være i Ligevcrgt med Underdelen af
Bidfelstangen; Næfebaandet L kan vel heller ikke ansees for Lasten, da denne
Rem bor ved en rigtig opkommet Hest være urokkelig, ligesom Læderet af Ho
vedstolen K bor passe saa noiagkigen i Overdelen af Bidselstangen, at siet ingen
Bevægelse her kan sinde Sted; og alrsaa behoves hertil ingen mechanisk Potens,
da Kraft ci er istand at udoves uden hvor der er Last at overvinde; dog dette til
sidesat, ved Trykningen imod Laderne fotit Hypomochlion, er man berettiget til
Spsrgsmaalet: Betragtes denne Trykning imod Laderne af Hesten, som frem
kommet ved den absolute, eller ved den relative Vcegl as Lasten og Kraften tilsam»
mentaget? Anseer man den som fremkommet ved de absolute Veegte, da er, som
bekiendt, Trykningen imod Hypomochlion under en Væqtstang gandsike og alde
les uden Hensyn paa Vægtstangens Armes forfkiellige Lcrngde; saaledeS naac
enhver af Vægtene M M i Fig. 4 antages for 1, da vil Trykningen af de ab
solute 93ægte imod B, som er Hypomochlion, stedse være liig 2, hvad enten en
af Vægtene M besinder ftg i C, i D eller i E, og altfaa, uagtet Vægt stangens
Arm BC er tre gange saa lang som BO eller AB; men som bekiendt finder
dette ei Sted ved Bidselstangen, hvis Virkning paa Laderne foreges ved en
hver endog den mindste Forlængelse af Underdelen BC, og derimod svækkes
ved sammes Forkortning.
Den foregivne Trykning imod Laderne, betragtet
som Hvilepunct, st^ulde vel altsaa sammenlignes med Trykningen af de rela
tive Vægte imod Hypomochlion; dog herved mode i gien ligesaavel som ovenfor
Vanskeligheder; thi antager man paa Væglstangcn AC Fig. 5 Vægten M,
som forestiller Lasten, liig 4, at være fra Hypomochlion B i en Frastand af
i Tomme/ og Vægten N, som forestiller Kraften, liig 1, at være fra B i en
Dd s
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Frastand as 4 Tommer, da bliver Trykningen af de relative Vægte imod Hypomcd)(ion B liig Kraftens og Lastens staliffe Msmem, altfaa [tig 8; bringes
Lasten M hen til G, altfaa i en Frastand af 2 Tommer fra A, da vil Tryk
ningen imod Hypemochlion B, i Folge nysnævnte Lov, vcere liig 12, og alt
*
faa en Trediedcel startere end "som for; dog dette er igien det modsatte ved
Vidsclstangen, thi dersom den forestillcs ved Linien AC Fig. 5, saaledes at
B asgiver det Sted as Mundstykker som hviler »aa Laderne, AB den ovre,
og BC den undre Deel af Stangen, da vil, t Folge Erfarings Forlængelsen
af AB, som er den ovre Deel, svække Virkningen af Bidselstangen, saaledes
at den Kraft anvendt ved C, som tilforn var tilstrækkelig for at overvinde La
sten, nu ei mere kan vcere henrcekkende dertil; dog dette bekræftes et alene ved
Erfaring, men er endog cn nodvendig Fernuftsiutning af at antage Bidsel
stangen AC som cn Vceglstang af ferste Slags.
. Endnu maa det vcere mig tilladt at anfore, at Anvendelsen af Kraft
ved "Hielp af cn Væsi-stang eller enhver anden mcchaniff Potents, for ved
samme at virke imod Hvikepuncrek, strider imod de statiske Begyndelsesgrunde,
og at Ufuldkommenheden af cn fa ab an indrettet Maskine var alt for sienfynlig,
for ei letteiig at hæves, hvilket ingenlunde kan siges om Bidselstangen.
Jeg
froer derfor fuldkommen at have beviist, at Virkningen af Brdselstangen paa
ingen Maade kan forklares efter samme Love som Virkningen af Vcegtstcengev
af sorste Slags, og at Bidselstangens Virkning paa Laderne, ved Hielp af
Mundstykket, aldeles ikke kan sammenlignes med Trykningen af Lasten og
Kraften tilsammcntagne imod Hypemochlion under en Vcegtstang.
Dcr til
kommer mig derfor nu at fremlægge den Forklaringsmaade, som efter mine
Tanker er den eneste antagelige ved BidftlstangenS Virkning.
Hensigten af Bidselstangen er den, at tilintetgisre Hestens Villie, og
gandffe at underkaste samme Rytterens Villie.
Den Modstand, som den
unge og endnu utvungne Hest viser herved, formedelst Selvfolelsen af sin
Svaghed imod Mennesket, fan naturligst fremstilles ved Hestens Bestrce- '
belse at lobe derfra, altfaa at gaae fremad; thi paa alle andre Udyder, som
imod Rytterens Vrllie at gaa tilbage, at gaa i Vciret, at giere Sidespring,
at gaa bagover 0. s. s., bar Bidselftangen mi dre umiddelbar Indflydelse, og
maae ogfaa tvinges og «stæres ved Hielp af de forskellige Midler som Ridekonste»

ved Forklaringen om Bidselstangens Anvendelse.

213'

konsten tilbyder, og hvilke ei ere her henhorende.
Hestens Bestræbelse imod
Rytterens Vitlie ot gaa fremad forestiller altsaa den Last som skal overvindes
ved Hielp af Bidselstongcn, og kan derfor betegnes ved Vagten M Fig. 3,
som stka! bevcrgcs efter Linien cB, draget perpendiculair paa Punctet^), som
forestiller Stedet af Laderne, hvilket beroreö af Mundstykket E; Kraften,
som anvendes af Rytterens Haand F for ot overvinde denne Last, virker paa
Pnnctet C, altsaa paa den yderste Ende af Bidselstangens Underdeel; den
overste Ende af Bidselstangens Overdecl A er fuldkommen fast og ncesten urok
kelig snavel ved Neesebaandek H, som formedelst Kindkiceden I, bcfcestet enten
i Øiet a eller i Hullet b.
Paa denne Maade fremstiller Bidftlstangen altsaa
en Vcrgtstang af andet Slags, hvor Øict. a, Fig. 1 og 2, er Hvilepunctet,
den underste Ende C af Stangens Underdeel EC er Punctet paa hvilket Kraf
ten virker, og Punctet D, som berorer Hestens Lader, afgiver det Sted paa
hvilket Lasten virker, da her er det Sted ved hvilket Hesten ytlrer Bestræbel
sen at tilintctgiore Kraftens Virkning.
Denne Forklaringsmaade forekommer
mig saa naturlig og ligefrem, at jeg endog troer at den ci behover nogen vi
dere Understottelse, da'herved, efter mine Tanker, ci moder noget stridende
imod de bekiendte eg antagne statine Love.
J Henseende til Virkningen som
Kindkiceden udover, da tilstaaer jeg ot den meget vel kan forklares, naar man
antager Bidselstangen ot virke som en Vcrgtstang af forste Slags, iscer dersom
den ovre Deel af Stangen ci er tilstrakkelig beforstet i Hovedstolen,, og Ncrseremmen c i heller gier den rigtige Virkning; men da den vigtigste Deel af
Virkningen, nemlig den paa Laderne, herved gandfke forbigaaes, og jeg des
uden troet-, at Kindkicedenö Virkning kan blive fattelig, naar Bidselstangen
anseeS alene som en Vcrgtstang af andet Slags, saa synes denne sidste ForLlaringsmaade mig rigtigere og bedre, da Nodvendigheden at forklare Bidselstangens Virkning ved Sammenligningen med Vcrgcstornger af to Slags,
og altsaa at betragte Bidftlstangen fra to foeffiellige Synspuncter, herved

undgaaes.
Man forestille sig til den Ende en Vcrgtstang AC Fig. 6 beforstet paa
Bielkcn P i Punctet a, ved hvis ydre Ende C Kraften N virker efter Direc
tions» CF, for derved at bevcrge Lasten M efter Directionen cB: Forestiller
man sig endvihere ved Vcrgtstangens ydre Ende A en Krog etter Hage G beDd Z
fcrstek,
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fastet, imellem hvilken og Vægtstangen selv befinder fig er bevægeligt Legeme
x, da vil man indsee, ot Kraften N, som virker i F, for ar overvinde La«
sten M, og til den Ende bringer Vægtstangen AC i Directionen af den pund
terre Linie ar, ei vil være istand at udøve denne Virkning, uden at Vægtstangen tillige klemmer det bevægelige Legeme x imod Hagen G, og det desstærkere
jo längere og stärkere Kraften vedbliver ar virke.
Pan samme Maade virker
Bidselstangen imod Underkiæven af Hesten, hvilken befinder sig, ligesom det
bevægelige Legeme x, imellem Mundstykket E og Kindkiæden I, hvilken stdste,
formedelst Krogen II og Hagen G, kan ansccs fom stiv og næsten ubsielig,
ligesaavel som Krogen G Fig. 6, hvorved fremkommer paa Kindkulen af He
sten den Følelse, tit hvis Frembringelse Kindkiceden er bestemt, og hvorved
Aict a eller Hullet b endnu des uimodsigeligere bliver Hvilepnnctck.
Jeg
igienrager i øvrigt, at da Ncrsebaandct L og Hovedstolen K kun er af Lceder,
kan de i Begyndelsen af Kraftens Udøvelse paa C Fig. 3 give noget efter,
hvorved Hvilepunktet a kan flyttes noget, og Kindkiceden I altsaa nærmed
Kindkulen af Hesten; men da kan Virkningen af Bidselstangen egentlig ei
heller forinden ansees at tage sin Begyndelse, thi da forst er Hvilepunctet 2
blevet fast.
Af alt det anførte indste6 Aarsagep, hvorfor det saakaldte engelske Ridetoi afgiver et faa utienligt og slet Redskab til at lede og styre Hesten med,
thi sti at tale om Stængernes og Mundstykkets flette Dannelse) da Næsebaandet L Fig. 3 fattes, faa er her intet fast Hvilepunck; Underdelen af
Stangen BC trækkes derfor for meget imod Haanden, hvorved Overdelen af
Stangen AB ganer for meget fremad, og da Hovedstoels-Remmen K herved
bliver for kort, siden den nu cr tvunger at giøre en Vinkel med Bidstlstangen,
drager den Mundstykket fra sit rette Sted paa Laderne op imod Kindtænderne,
hvorved ald Virkningen af Bidstlstangen ophorer, og billig Frygt for siensynlig Fare kan ei andet under disse Omstændigheder end betage Rytteren, dersom
hans Ukyndighed eller Hestens Godmodighed ikke ffyttede ham derfor (*). •

Ved
)
*
<

Man indvende mig ti herimod, at faa mange betiene sig af det engelske Vid,
seltsi uden at komm? til Skade; thi ellers kunde man med samme Nerte anføre,
ak
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Ved ar betragte Bidfelstangen fom en Vcegrstang af audet Slags, fsl,
ger det af sig selv, ar Armenes Lomgde, ved hvilken Kraften virker, maa
bestemmes ved den paa Directionslinien CF, Fig. 3 og 6, fra Hvilepunktet a
dragne perpendiculaire Linie aq, at alrfaa Haandens rigtige Hoide over Hal
sen af Hesten, og rigtige Stilling, ere vigtige Iagttagelser ved Ridekonsten.

at de fleste Heste paa Landet rides og regieres heelt vel af Banderne blot ved en
Strikke om Halsen, eller et Strompebaaud i Munden. Hvad der er giorligt,
er derfor ikke det rigrigste.

2 rss

I. H. Chemnitz
' om

vanskabte Sneglehuse og Misfostere
blandt Konchylrerne.
vo der haver giert sig noget neicre bckiendt med Dyrenes Historie, vil fod
længe siden have bemærket, at man ncppe ffal kunne nævne en eneste Dyrslægt,
i hvilken jo allehaande Misfostere forekomme.
Ikke blot i Dyr- og Vandriget, og blandt dets utallige Arter og Slæg
ter, men endog i Steen- og Planteriget, gives der en Mængde Misfostere.
Der findes ncppe nogen, fom jo allerede ofte i sit Liv har feer van^abte og
usædvanligen dannede Stene, forvoxne Frugter, saasom TEbler, Pærer,
Blommer etter Nodder, faavelfom g a nd like befynderlige udartede og afvigende
Planter, Blomster, Redder; Træer af forunderlig Skabning, o. a. m.
Hvad nu Steen- og Planteriget angaaer, kan man dog ikke have Ind
bildningskraften, der ellers efter manges Mening fikal være den frugtbareste
Moder til Misfostere, mistænkt.
Endog i Henseende til Misfosterne af de
fleste Dyrsiægter bortfalder vel den Beskyldning, man fom oftest uforskyldt
har giert Indbildningskraften.
Besynderligt nok, ar der ril alle Tider have
været Misfostere selv iblandt Mennefikels Born, denne ædleste og ypperste af
de synlige Skabninger, fom dog ester vor Mening snarest fikulde være frie
for dem; endnu besynderligere er det, al man blandt Menneskene finder ulige
flere Vanskabninger end blandt Dyrarterne, formodemligen fordi disses Fode
er mere enkelt, og deres Levemaade mere naturlig og regelmessig end mange
Menneffers, der ere yderst uordentlige, hengivne til Fylderie og Drukkenskab
og andre unaturlige Laster og Misgierninger.

Naar
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Naar man sporger, hvoraf flige Vcu-srabnmgcr vel have deres Oprin
delse? hvad der giver den ssrste, ncermeste og egentligste Anledning ril saadanne Udartninger og Uordener i Skabningens Rige, saadanne store Und
tagelser og Afvigelser fra Naturens almindelige, uforanderlige Regler og
Grundfcrkninger? hvad der vel kan foraarsage, at nu og da fsdes er Barv»^
uden Hjerneskal og Hierne, et andet uden Hcrnder, Arme og B en, igiern et
andet med dobbelte Ledemod, dobbelt Ansigt, tvende Hoveder? o. s. v.;
hvorfore een bliver en gandffe liden Dverg, medrnS en anden voxer til en
kcempemessig Hoide? saa bettender jeg oprigtigen min Uvidenhed, og kilstaaee
med flovste Aabenhiertighed, at jeg ikke veed noget grundigt eg tilfredsstillende
Svar paa deslige Spsrgsmaal.
Den overtroiske Daarlighed, som i de morke Aarhundreds, ja endog i
Reformationens Tid (*) var herskende og almindelig, at man ansaae Van
skabninger som visse Forvarsier for ffrcekkelige Krige, Landeplager, Vand
floder, store Ulykker og den ncer focestaaende Dommedag, have vore oplyste
Tider, 'Gud skee Lov! alt for tange siden frafaldet.
Men om man, med ald den nu i Verden herskende Oplysning, for
ncervcerende Tid rigtigere, sikkrere og tilforladeligere kan bestemme hvad der
egent-

)
(*

Da en Koe i Luthers Tid fik en vanskabt Kalv i Freyburg i Sachsen, skrev han i
den Forklaring, som han udgav derover, folgende, som låses i 19de Bind af bans
i Halle udgivne Skrivter Pag, 2416: "Det er vist, at Gud ved saadanne Undcrgierninger rilkiendegiver en stor Ulykke og forestaaende Forandring., fom Tydskland ogsaa
sikkerligen kan vente sig. Jeg snjker og haaber kun, at det mactte vare Domme
dag". I 22de Bind af hans Skrivter findes folgende Sted, som vidner om de
store Fordomme han endup den gang var indtaget af: "Slige Vanskabninger og
Skiftinger lupponit Satan in locum verorum filiorum; thi den Magt har chan, at
han kan forbytte Bsrn, og lcrgge Folk en Dievel i Vuggen isteden for deres Barn.
Det skeer nu oste at Barselkonernes Bsrn blive forbyttede; men hvis jeg var Herre
og Fyrste i Landet, saa vilde jeg lade saadanne Born (som nemlig ere Vanskabninger)
kaste i Vandet, og vilde kage dette homicidium paa mig; thi de ere kun en Mafia
carnis,, som er giort af Dievelen uden nogen Siel". Ligeledes i samme Bind Pag.
1779 strider han folgende Dom over uhyre og sieldne Vanskabninger: "Dette er et
BeviiS og Tegn paa, at heftige Tanker og Sinds og Siels Krafterne ere saa starke
og mcrgtige, at de endog kunne forandre »g omskabe Kierljghrd. Hvo d?r ikke troer
det, veed ikke hvad Sindskrsefter er".

Samlinz V. B.
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egentlige« er Skyld i, at saadanne vanstabte, gandste unaturlig og vormmelig dannede Skabninger, fom Misfostere crc, komme til Verden; om maastee den aldeles vandede og fordcervede Sard, eller Moderens flette Sinds og
Legems Beskaffenhed; eller og det ar Fostrets Uddannelse i Moders Liv ved
; adstillige Tilfoelde er forhindret; derom tvivler jeg meget.
Naturen er fuld af Vidundere; overalt i samme sindes meget som er
uforklarligt, ubegribeligt, uraudsagrligt og hemmelighedsfuldt.
Til disse
ikke let forklarlige Ting henhorer uncegteligcn ogsaa Vanstabningers Oprindelscsmaade.
Salig Conferentöraad Muller har udi hans Succincta hiftoria Ver
mium et teftaceorum terreftrium et fluviatilium, Vol. II. pag. 46, ved
No. 244 ladet folgende Tanker indflyde: Embryonem cafu qvalicunqve
a communi et vulgari tramite deflecti pofle haud abfurdum videtur;
men derved besvares langt fra ikke det forommeldte Sporgsmaal.
Om Mueligheden, at en Embryo kan blive til en Vanstabning tvivler jo ingen langer,
da der baade ofte er steet og endnu ofte steer, og man af en Tings uimodsi
gelige og virkelige Tilvcerelse sikkert kan flutte til dens Mueliqhed.
De fl'ste, hos hvilke man foger Underretning om Vanstabningernes
formodentlige Oprindelse, vedblive siedse at tillagge en alt for levende Ind
bildnings og Foreflillingskraft for storste Deel Skylden.
De sige naflen
ecnstemmigen, at naar en Moder, imedens hun er frugtsommelig, paa det
heftigste focstrcckkcs, hendes hele Nervesystem gyfer og giennemrystes, eller
hun bliver overvældet og ncesten til Raserie og Galstab henreven af Hevngierrighed, .Skinfyge, den hemmeligste Frygt, eller de voldsomste Lidenskaber,
som Hud, Misundelse, Vrede, stcerk nagende Sorg eller den heftigste Glcrde,
eller en Moder pluk seligen bliver overrastet ved Synet af heslige Kroblinger,
vanstabte og forvoxne Mennester og Dyr, saa fremkomme derved letkeligen
de styggeste Vanstabninger.
Haarde Sygdomme, som Modrene i visse critiste Tider af deres Svangerstab kunne vare underkastede, starke Saar og Bestadigelser paa Lemmer,
hvilke de kunne have faaet, Superfoetationer, alt for heftige Bevcegelfer,
overordentlig Anstrengelse ved flroengt Arbeide, ved at lofte og boere store

Byrder, Feil i Legemers Bygning, Brok i Underlivet, og hundrede andre
Til-
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Tilfalde kunde ligeledes herlil bidrage meget, og vcere Aarfag og Anledning
til, al Fosteret faaer en gandske vanskabt og mod Hensigten siridende Dannelse.
Vor berømte EtatSraad Saz'torph er af forffielliq Mening f og tan
ker gandffe anderledes herom.
I hane lc?sev«rdige Afhandling om HOgfe
Sieldenheder og Vanffabmnger iblandt Menncffene, som er indrykker
i dette Selskabs SkrivterS siet de Bind, findes Pag. q.33 følgende hertil hø
rende Sted: "Jeg vced nok, ffriver Hr. LcatSraaden, at JmaginarionenS

Virkninger har mange Forsvarere; men det veed jeg tillige, ac de Nyercs
Erfaringer satte dette saa meget mere i Tvivl, som man beetø søger af rigti
gere mechaniske Aarsager at forklare deres Forvandlinger, decks ogsaa finder
dem sicldnere nu end i forrige Tider, da man var mere lettroende og mindre
bekiendr med Naturen.
Fosteret er altsaa, efter sande anatomiske Grunde, etVcrsen, som t
Moders Liv er ligesaa forskielligt fra Moderen, som Barnet er fra Ammen;
thi Moderen og Barnet lever hver for sig under Svangerffabet sit eget Liv,
trives hver for sig paa sin besynderlige Maade, og virke scerft'ildte, uden ar
den ene rager Deel i den andens Forretninger.
Naar Moderen sover, hop
per og bevceger Fosteret sig; naar Moderen kiører, dandser eller bevceger sig,
sover Fosteret roligt og hviler; den svindsottige Moder lider, svcekkes og udtcrres, medens Barnet trives og fedmes; og Barnet svcekkes, forknues, vansikabcs, naar Moderen trives og befinder sig vel; Moderen lever, naar Bar
net hos hende bortdøer; og Barnet bortdser i Moders Liv, uagtet Moderen
lever og befinder sig vel; Moderen underkastes anstikkende Sygdotnme, der
ikke angribe Barnet, og dette underkastes Sygdomme i Moders Liv, som ikke
anstikke Moderen.
Trovcerdige Autores fortalle, at Moderen i Svangerska
bet haver havt Kopper, der ikke have smittet Barnet, og Barnet har havt
Kopper i Moders Liv, som ei have smittet Moderen, dcr til en anden Tid
har faaet dem.
Jeg saae engang et Barn fedes paa det Kongel. Accouches
menthuus, som over hele Legemet var besat med et Slags Blegner, der lig
nede fuldkommen de saakaldte Vandkopper; jeg tog Materie af dem, for at
inoculere et andet Barn mob, for at see om de vare Kopper eller ei, og disse
smittede det inoculerte Barn, og frembragte i meget mindre Mcengde ligedanne Pletter, men af mindre Størrelse, og uden at efterlade Ar og syn«
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derlig Suppuration i det inoculerre Sted.
Jeg har seek Tvillinger med
sammenvoxne eller rettere med foelleds Moderkage, hvoraf der ene var van
skabt med en Pose nedhængende over Ansigtet; Pandebencne og Hinene
manglede, og Hiernen laae for endeel indeluft eller stcmlrykt i denne Pose.
Det andet Barn havde sin naturlige Dannelse.
Hvorledes har Imaginatio
nen der kunder ytrre sin ulyksalige Virkning igiennem een og den samme Mo
derkage paa det ene Foster, uden at ffade del andet?
Ja hvad skal man sige
om Kyllingen i 2Egget, som oste findes vanffabt, eller om ^Eblet paa Trcret,
der underkastes saa oste unaturlige Skikkelser, uden at Imaginationen med
Rette kan beffyldes fer at have mindste Deel deri?
Skulde jeg da stile me
get, near jeg negter Imaginationen denne almindelige Kraft; saa geraader
dog denne Feil der menneskelige Kion til storre Gavn end Skade; den vil
afvende den roedsomme Frygt hos de Frugtsommelige, hvilke ved mindste Skrcrk
eller ubehagelige Syn angstes og forestille sig de ulykkeligste Folger paa Bar
net, hvilket Skaberen dog har berryggtt imod saa utallige Farer, som en alt
for levende Indbildningskraft hvert Oieblik maatte forvolde, og som maatte
omdanne Mcnneffene i deres forste Oprindelse til lutter Vanffabninger og
Vidundere for Verden".
Jeg er meget tilbeielig ril at antage Hr. EtatZraad Saz'torphs nylig

anforte

Tanker og Mening, og ar give en saa erfaren og indsigtsfuld Mands
Udsagn, Forklaringer og Forsikkringer mit fuldkomne Bifald.
Derimod
undlader jeg med Flid ar fremscstte adskillige Tvivl og Betcrukeligheder, fom
ere opruudne hos mig, eller at giore allehaande Indvendinger.
Den anfsrte Mening synes mig meget mere at faae endnrt sterre Sandsynlighed og
Troveecdighid ved folgende Bemærkning.
Hvis Indbildningskraftens Ind
flydelse paa Fosterets Dannelse ffulde vcrre saa overmaade stcrrk, maatte jo
Foraldre, som i hoieste Grad ere pukkelryggede, Kroblinger, uanseelige og
vanskabte, som daglig have hinanden for Hine, nodvendigviis avle vanffabte
Bern ester deres eget Billede; dog have de oste de smukkeste og messt veldanuede Bsrn; og Foraldre, som Have den ffionueste, fortreffeligste og regelrneffigste Dannelse, maatte da avle de smukkeste Bern, og disse faae dog

oste Bern, hvis Skabning paa ingen Made kan siges fordeelagtig eller smuk

og indtagende.
Til
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Til foranforte Mening , hvorved Indbildningskraften for storste Delen
negteS at have nogen Indflydelse paa Fosteret, være det mig tilladt at foie føkgcnde Anmærkning, som synes at vare til Fordeel for det Modsatte.
Er det
sandsynligt, ja unegkeligt, ar de besynderligste Modermærker kan foranledigeS
ved en pludselig Skræk, som den Frugtsommelige faaer, eller ved hendes Indbtldnmgskraft, faa kan ikke heller Skrækkens eller Indbildningskraftens Ind
flydelse paa Misfosteres Dannelse hos meget følsomme og nervesvage Fruen
timmer gandske eller i Almindelighed negtes.
Jeg bcraaber mig herved paa
den berømte salig Professor Krüger, som i hans bekiendte Diat oder LebensordllilNg §. 144 udlader sig saaledes herom: "Ingen Sindsliven^ab er vanli gere at imodstaae end Skræk, hvilket kommer deraf, at dens Virkning
skeer i samme Hieblik, saa at man ikke har Tid til at anstille Betragtninger
cller Undersøgelser om, hvorledes man skal forekomme den.
For ingen er
Skræk faa farlig fem for Fruentimmer, naar dc ere frugtsommelige; den foraarsager som oftest Modermærker paa Børnene, dog kan man ikke negte at
jo andre Forestillinger af en levende Indbildningskraft ogsaa kan have samme
Virkning."
Han fortæller herved felgende sandfærdige Tildragelse: "En
vis Hannover^ Geheimeraad plukkede Morbær i sin Have; af Spøg kastede
han sin unge Kone, som den Tid var første gang frugtsommelig, et Bær midt
ind paa hendes aabne Bryst; hun blev herover heftigen forskrækket, og trykte
Morbæret itu med Haanden.
Den Pige, som hun strax derefter bragte til
Verden, blev født med et Morbærwærke, som fuldkommen havde et istykkertrykket Morbærs Skikkelse og Farve; (hun blev siden 1721 givt med Grev
von Wurmb, Comandant i Hamburg). Efter denne Tildragelse fedte den
famme Dame endnu tolv levende Bern, og alle tretten havde Da det samme
Modermærke, dog tog det ikke hos dem alle Plads paa Brystet, men fortrak sig
stedse dybere ned til venstre Side»
Hvor er det nu mueligt at Indbildnings
kraftens Virkning kan strække sig til det trettende Barn?" Professor Krüger
lægger til: "Ligesom en stærk Indbildningskraft kan være frugtsommelige
Koner skadelig, faa kan den upaatvivleligen oasaa undertiden være dem til
Nytte, naar de søge al henvende den paa gode Ting."
Hvo kan da laste

Chinesernes

Skik,

som give deres frugtsommelige

Koner smukke Billeder at

see paa?
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En Historie om Misfosterne blondt Menneffestagten, forenet med de
noiagtigste Afbildninger, saavelsom en Historie om Misfosterne af Dyranerne,
vilde for mig, jeg taler efter min Fslelse, vare den fergcligstc Underholdning,
og vilde, hvis jeg nedvendigen skulde lase den igiennem, og med Opmærk
somhed bctragle Figuren, ja endog forfalke Register og Fortegnelse derover,
foraarfage mig de ubehageligste Timer, og fylde min Siel med Vcemodighev.
Da jeg har giert Conchyliologien til mit Moerskabs-Studium i de faa Bi- og
Forfris^ningstimer som blive mig sra mit Embede tilovers, saa tilstaaer stg
gierne, at isar den beundringsværdige Symetrie, der findes i Skaldyrenes
Dannelse, saavel indvortes som udvortes, ofte indcrligst har forneiet mig, ind
taget og henrevet mig til den hsieste Beundring af Skaberen.
Men ved en
Historie om de heterogene Sneglehuse, Misfostedne og Bastarterne mellem
Conchylierne, vilde vel denne adle og underholdende Videnskabs Venner og
Pndere kun lidet forneies og opbygges. Desuagtet er jeg allerede nogle Gange
blevcn opfordret til at fsie et Supplement Bind tiladet af mig fortsatte syste
matiske Conchylieverk, som nu er voxel til ti Bind, og at opofre dette ene
og alene til Misfostere eller gandffe uregelmeffig dannede Conchylier; men om
endog alle hidtil bekiendte Misfostere mellem Conchylierne ved den vidtløftigste
Brevvexling og uhyre Omkostninger kunde samles paa et Sted af alle Naturaliecabinetterne i vor VerdenSdeel, eller og de tilforladeligste Efterretnin
ger, Bejklivelfer og Tegninger af dem kunde samles, saa maatte jeg dog med
Grund tvivle om at deres Antal kunde oaere tilstrækkeligt til at udgiore et Bind,
som i Storrelse kom overeens med de foregaaende, hvortil ikke mindre end
nogle hundrede Stykker vilde udfordres; men lad os endogfaa fatte, at det var
. mueligt, hvortil fkulde da ct saadant unyttigt Foretagende tiene, og hvad
Gavn vilde vel faadanne moisommeligen samlede Afhandlinger og Bestrivelser stifte i Videnj'kabernes Rige?
Imidlertid vil jeg ikke längere dolge og fortie, at mange Conchylier,
som man tilforn har holdet for at vcere virkelige Arter og sardeles Slags, ja
ovenikisbet for de allersteldneste og rareste, paa ingen Maade kan ansees for
andet end Misfostere.
Hertil horer blandt andre, de fleste Arter af de saakaldte Linkssnakker, der have en forkeert Skrue, og Mundingen ikke som an

dre

Sneglehuse til hsire, men til venstre Side.

Tilforn tankte jeg gandffe
ander-

Misfostere blandt Conchylierne.

'

-

rrz

anderledes herom, og fortsrnedcs meget over saadanne Skribenters, der ikke
vilde antage Ltnkssnttkker for andet end anomaliffe forulykkede Sneglehuse,
fom ved et eller andel Tilfalde havde faael denne Dannelse.
Iscer syntes mig
Jesuiten Vonanis formeenilrge Uforffammcnhed at vcere utilgivelig, undstaaclig cg ukaalelig, fom allerede imod Enden af det forrige Aarhundrede, i
hans Recreatione mentis et oculi in obCervatione animalium teftaceorum fen cochlearum, og i Mtdeo Kir,cheriano et ‘^vielem in Clafle
duodecima qvæ continet animalia teftacea, dumdristige« har vovet at
ffrlve om Linkssnakkerne: ” Fortafle funt abortus monftraqve natura:.”
Men ved noiere Bekiendtffab med Linkssnoekkerne, og ved med koldt Blod at
underssge deres OprindelseSmaade as scrdvanlige og til herre snoede Foraldre,
har jeg alt for lange siden forladt min utidige Iver og forrige Vildfarelse;
jeg har og faa paa det beredvilligste bcqvemmer mig til at gienkalde min Mening
og giere en TEreSerklorring.
Ved faa mange anstillede Forssg og giorte Erfaringer, veed jeg det nu med stsrste Vished og Tilforladelighed, at de fleste
Arter af dem ikke kan anftes for andet end Misfostere, Bastarter, udartede,
afvigende og ftilsiagne Born af rigtig ril hsire snoede Foraldre.
Dette sam
me gieldcr ogsåa om de Linneisb'e Chitoner eller om de mangefl^allede leddede
Klippcklabcre eller Pareller, som kun have sex eller syv Skaller, Skiolde, Led
der, da alle andre af samme. Slag cre forsynede med otte Skaller.
Iblandt de nu levende Conchyliologer tilkommer den kongelige danstke
Justitöraad Hvas, som alt i mange Aar har opholdt sig i Paris, og dec
anffaffek de herligste Stykker til sin Samling, unegteUgen den forste Rang og
del stsrste Fortrin for hans grundige og udstrakte Kundskaber.
Hans conchy
*
liologiffe Breve eie larerigere for mig end mange store Verker om Skaldyrene

af

andre Forfattere.
Han har ladet sig bevage og overtale til, i sine Breve
med mig at giennemgaae det hele systematiske Conchylieverk, hvoraf salig
Doctor Martini har udarbejdet de tre forste og jeg selv de syv folgende store
Qvartbind, at meddele mig sine Anmærkninger derover, at rette adMlige
Forseelser og Feil, og giøre mig bekiendl med de vigtigste ftanffe Navne paa
mange Conchylier, hvorved han har beviist mig et Venl'kab og en Velvillig- •
hed, som jeg aldrig nok kan takke ham for.
Han forsikkrer i et as hanS

seneste Breve, at Konster og Videnssaber nrrsten aldrig have varet mere
drevne
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drevne eller blomstret stcerkere i Paris end i denne Tid, da vi udenlands troe
ak alting der er nedstunket i Barbarie og Mørke; ifar berømmer han de Fran
ske, at Conchyliologicu hos dem gier stcerk Fremgang, derved ar M. Bl'U>
guieres i hans Udgave af Cncyclopedien har besternt otte store Foliobind for
den, hvoraf hvert Bind indeholder hundrede Kobbertavler.
Nogle Bind
af dette store conchyliologiske Verk m allerede lykkelige« tilendebragte.
Efter denne store Kunders Mening eee da mange Conchylier, fom man

har

beundret fom fceregne i deres Art, og fom man i mange Natucaliefamlinger har anfeet for de fortrinligste Sieldenheder, hvortil der maafkee ikke
fandtes Mage i andre Cabinetter, ikke andet end Vanskabninger, hvoriblandt
kan regnes der besynderlige Sneglehuus i den hervcrrende grevelige Mollkijlke
Samling, som for en betydelig Summa Penge (det har kostet 37 hollandske
Gylden) cr kiøbr af den rige Conchyliesamling, som tilhsrte den berømte Se
ba, Apotheker i Amsterdam. Afbildningen og Beffrivelsen paa denne Conchylie findes t Alberti Sebæ Thefauro locupletifiimo rerum naturalium.
Tom. Ilf. Tab. 57. Fig. 1, hvor den anføres under Titel af Buccinum
peculiare, haud cognitum aliis maximaqve dignum a ni mad verß one,
og hvor det tillige berettes, at den af nogle Fistkere er bleven opfiskel paa den
hollandske Kyst, hvor man mindst søger saadanne Sieldenheder.
"Dette
Sneglehuus er, skriver Hr. Iustiksraad Hvas, ikke andet end en Monstro«
sitet af et saadant Slags Conchylier, hvoraf jeg besidder Originalen, fom jeg
ved nsiagtige Tegninger i sin Tid sikal tydelige» lcegge for Dagen og bevise.
Jeg kiender, fsier han til, flere af denne Art, som man migtigen har holdt
for et Enfant uniqve.n
Ti! Vanskabningernes Tal henhsrer fremdeles det
vnderligen dannede Sneglehuus af del fordum kostbare Lyonettifke Cabinet i

Haag, hvilket Dargenville har ladet afbilde paa den første Tavle i der til
hans Conchyliologie feiede Appendix, Tab. 1. Fig. F, og om hvilket han
fcelder fslgrnde Dom: rien n’eft fi extraordinaire pour la forme.
Der
er efter Hr. Hvas's trovcrrdrge Vidnesbyrd, der felv har feet det og have
det i Hoender, intet andet end en monstrøs og usædvanlig Udartning af
Strömbus Luhuanus Linnæi.
Saalcenge man betragter den bag fra,

fom Dargmville har lader den afbilde, skulde man aldrig kunne troe eller
for-

Illunii

Misfostere blandt Conchylierne.

225

formode dctte, men saasnart man vender den om og bester Aabningen (fituna
oris) med Opmærksomhed, saa vil man ikke længere kunne negre ar det er en
Vanskabning af Strombus Luhuanus Linnæi.
Hvad del Cornu.Sneglehuns anbelanger, som Hofraad V0tt Bom
har ladek aftegne i Indice Muf Cæfarei. pag. 37r, og i dcr store Verk, som
indeholder Teftacea Muf. Cæf. pag. 361, ja for hvis Skyld han har op

rettet en egen Slægt, da kan man ogsaa være vis paa, ar der ikke cr noget
særskildt Slags, men kun en monstros Udartning af Helice pomatia Linnæi.
Denne Dom har ogsaa vor med Conchyliologien saa bekiendte og for
trolige Hr. Kunstforvalrer Spengler alr for længe siden falder om samme;
og derfore har han i en Afhandling, som er indrykket i vort Selffabs nye
SkrivterS fsrste Bind, med Rerre lastet Hr. von Born, foedi han for cr
eneste og dertil vanskabt Sneglehuses Skyld har vilder oprette en ny Slægt.
Om ikke Vanskabninger blandt Snegle og Muslinger desto før og sikkrere fremkomme, naar en gandske forkcert unaturlig Parring og Beftugtelfe
er foregaaet, som naar maaskee Snegle af gandske forskiellige Arter (as di
verts fpeciebus), og endnu niere, hvis Snegle as gandske forskiellige Slægter
vilde parre sig og befrugte hinanden, f. Ex. Buccina med Muricibus, He
lices met) Scrombis, Turbines med Trochis, hvilket ligesaavel er et mueligt Tilfælde, fom at Heste og 2Esier, trer ere Dyr as saa sorffiellige Slæg
ter, pleie at bedække hinanden; og om dette ikke som, oftest kan formodes og
anstcs for at være Tilfældet med andre dyriske Vanskabninger, saa at man
berettere kan lade baade den ene og ben anden af de anførte Aarsager være
ude of Spillet, det hverken kan eller vil jeg asgiore, men overlader det til
andres nølere Undersøgelse og Bedømmelse, fom have grundigere Kundskaber
og Indsigter herudi.
Iblandt Vanskabningerne i min Conchyliesamlmg fortiener en Murex
Fufus, hvis Bagdeel og Munding jeg haver ladet aftegne under Lit. A og
B, ben største Opmærksomhed ; det er Murex Coins Linnæi.
Efter An
nes charaeterisiiske Beskrivelse skulle alle Jndividuer eller Born af dette Ge
nus have teftam fubrecto caudatam, eller canalem feu roftrum rec
tum, og denne Murex tzar roftrum a dextra ad finiitram deflexum.

Vi
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Man kan ogsaa tydeligen fee at denne Snegl i sin spædeste Ungdom har faaet
et voldsomt Brcek og Skod, eller lidt en stærk Beskadigelse paa sir Skalhuus,
hvorover den ved videre Udvidelse har varet nodt til at tage en saa ffiæv og i
dens Art gandffe usædvanlig Dannelse; desuden har den endnu, caudam

rectam, men som er vendt gandffe forkeert imod dens indvendige Canal, og
altsaa maa have været den mere ril Hinder end til Gavn i, dens Ind- og Ud
gang, saavelsom andre til dens Ophold nodvendige Forretninger; thi da den
ordentligviis ffulde været forenet med Bagdelen, saa lober den i detS Sted

paa denne ned over Snablen og Mundingscanalen.
Til Slukning vil jeg in natura forevise en vanskabt Kegle, af det
Slags som af Sotander bliver kaldet Conus nocturnus, som paa dens
forste Skruegang er besat med Knuder og Vorter, saavelsom et vanskabt tak
ket Sneppehoved af det Slags som hos LlNNe kaldes Murex Brandaris,
men afholde mig fra ald videre Beskrivelse over samme, for ikke længere ak
misbruge og trætte dette hsistærede Selffabs Taalmodigheed.
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Regnens swrre Merngde paa de lavere fremfor paa
de hoiere Steder.
Ved

Thomas Vugge.

Iblandt flere meteorologiffe Observationer, hvilke jeg hiemme har anstille,
er Udmaalingen af den faldende Regns Mcengde ved cr Hyetometer. Dette
Instrument er en fiirkanlcr Kobbcrkasse af 6 Tommers Hvide. , Dens Grund
flade er en fransk O.vadratfod (pied du Roi).
Fra Midten af Bunden,
som cr noget rund nedad, udgaaer et Ror af 2 Tommers Diameter.
Dette
Rsr gaaer ned igiennem Laaget til et Kobberkar, hvori den Regn, som fal
der paa en franff Qvadratfod, nedlsber; af dette Kar kan Regnen udtappes
ved en Hane, og udmaales med en MejstNgcubtts, fom indeni Lysningen
er 2 franske Tommer, og altfaa indeholder 8 franske cubiffe Tommer. Delte
Hyetometer er opreist paa er Plankeverk i min Have, i der mindste i 50 Fods
Afstand fra Huse og Trcrec, paa det at det kan afholde Kastevinde og andre
Aarsager, som kunde forege eller formindske Regnvanders Mcengde.
Ved
al sammenligne de i min Have anstillede Observationer med Observationerne
paa Observatorium, hvis Hyetometer er 120 Fod hoiere end mit, har jeg
sundet at Regnens Mcengde i min Have og nede i Byen er betydelige« stsrre
end Regnens Mcengde paa Observatoriet.
Samling, v. 25.
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Jeg skal begynde med at anssre Regnens maanedlige Morngde pan begge
Steder; nemlig hver Gang det har regnet, udmaaleS Regnens Mcrnqde
med ovenmeldle cubrffe Maal, indskrives i Dagbogen; ved at leegge sammen
erholder man Regnens maanedlige Mamgde, saaledeö som efterfolgende Tavle
udviser.
Regnens Mcsngde i franse Cubickommer.

Aar og Maaned.

1783

•

-'

-

J»»i
Juli

August
September
October

-

Januar
Februar

]
!

MartS
April

1
J

-

Juni
Juli
August

September
October

-

-

November

December
1785

Januar

Februar

78
112

114
103

413
82

543
120

-

•

133
204

ITT
26

December

Mai

I Haven.

85

-

November

1784

Paa Observatoriet

-

33

374

800

46

130

431
360

277
120

' 266
230

5
*
4
210

86

124

251

224

60

163

164

194

26

144
i
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Regnens Mcrnqde i franffe Cubictommer.

Aar og Maaned.

1785

Paa Observatoriet.

I Haven.

<5

144
120

Marts

April
Mai

Juni

-

Juli

-

August

-

September

-

October
November

-

Januar

Februar
-

Marts

April

Mai

-

Juni
Juli

-

August

September

October

-

-

November

-

December
1787

Januar

Februar

I60

48

8O

379
396

454
464

396

492
312

278
150

-

December
1786

46
200

-

Marts
Gg 2

200

106

40

237
in

338

58

144

3
217

11

44
258
12

305
272

4II
292

456
148

524
246

7

208

87

44

57
188

96
160

nr

124

152

1787
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Regnens Mængde i franske Cubicrommer.

^Aar og Maaneder.

Paa Observatoriet.
1787

April
Mai

-

-

-

August

September
October

November

December

1788

-

Januar

Februar
Marts

April
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391
336
366

298
112

216

207

Juni
Juli

16

52
290

-

-

October
November

-'

'

I Haven.

.

336
368

2-47
216

360

188

216

132
69
120

128

168
136

132

160

126

240

52

112

Naar man betragter ovenstaaende Tavle, vil man finde, at Regnens
Mængde i Haven i det Hele har været sterre end Regnens Mængde paa Obser-vatorium; dog finder man enkelte Undtagelser, nemlig 1784 * 3uni og
Juli, 1785 i Mai og December, 1786 i December, 1787 « Februar og
April.
Den formodentlige og rimeligste physice Aarsag hertil Ml jeg siden

forklare.
Forholden imellem den (tørre Mcengde af Regn paa de lavere Steder,
og den mindre Mængde paa de hoiere, kan man af den Aarsag ci sikkert be
stemme af Regnens maanedlige Mcengde.
Dersom man derimod lægger den
maanedlige Regn tilsammem og deraf finder den aarlige Mcengde, da vil

man tydeligen ses at disse faa maanedlige Anomalier og Uregelmæssigheder ophæve

paa' de lavere 'fremfor paa de hsiere'Steder.
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hceve Hinanden, og den Regn, som af scrrffilte Aarsager bar manglet'i'een

kommer igien i en anden Manned, og at Regnens aarlige
Mcengde paa de lavere Sleder er storre end paa de hoiere Steder,

Maaned,

saaledce som felgende Tavle udviser.

Aarene.

1783
1784
1785
1786
1787
1788

i 7 Maaueder
hele Aaret
hele Aaret
hele Aaret
hele Aaret
i 6 Maaneder

Regnens aarlige Mcengde
i franske Cltbiclolumer.
Paa Observat.

I Haven.

951
2104
2274
19 j 2
2193
630

1250
2468
2804
2 671
2985
944

Middeltal

Forholden.

1 : i/3’4
1 : i, >73
1 : 1,233
1 : 1/397
I : 1,36 c
x : 1,498

i : i 329

Den sidste Rubrik viser Forholden imellem Regnens Mcengde paa Ob
servatoriet og i Haven, naar den forste er tager for Eenheden; saaledeS 1787
er Regnens Mcengde paa Observatoriet til Regnens Mcrngde i Haven som
* 2193 : 2985, og ved at dividere med 2193, som 1 : 1,361.
Middeltallet
af alle Forholdene er 1:1,329, eller paa det allerncsrmeste ichele Tal 100 :133,

eller, naar Regnens Mcrngde paa Observatoriet er 100 cubiffe Tom
mer, er den ved et Middeltal nede 1 Byen 133 cubijke Tommer, eller
omtrent I storre.
Dette er en upaatvivlelig Erfarinasscrkning, bekreefttt ved 6 AarS Ob
servationer.
Man spsrger videre cm Aarsagen hertil.
Den fsrste Tanke,
fom namrligft ville fremstille sig, var at forklare det af tunge Legemers
Fald, hvorved de i Begyndelsen giennemlebe et mindre og siven storre og
storre Rum.
Dersom den faldende RegndraabeS Hastighed var saa stor, at
den i en vis Tid paa Observatoriet igiennemlob en Hoide af 100 Fod, og at
* den nede i Byen faldt i samme Tid igiennem en Höide af 133 Fod; saa" ville
man i dette Tidsrum paa Observatoriet samle den Moengde af Regndraaber,

Gg
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fom indeholdteS t et Prisme, hvis Grundflade var i Qvadratfod og hvis
Heide var iqo Fed; nede i Byen ville man erholde i Hyetomekerek den
Mcengde af Regn, fern var i et Prisme af samme Grundflade og 133 Fods
Heide; og naar Regndraabcrne antages lige store og lige langt fra hinanden,
faa ville disse Prismers cubiff? Indhold og den faldende Regns Mcengde for
holde sig som 100 : 133.
Men af Theorien om de flydende Legemers Mod
stand kan man bevise, at naar det flydende Legemes Modstand bliver saa stor
som det faldende Legemes Tyngde eller rettere den accelererende Krafts Virk
ning paa Legemet, da kan det ei falde med en accelererer, men ikkun med en
jevn eller ceqvabil Bevcegelfe, og at denne jevne Bevcrgelje fra 10 til 20 Fod
i en Secund snart vil erholdes for den faldende Regndraabe efter dens forskiellige Stsrrelse fra | til 2 Liniers Diameter.
Fremdeles, dersom Tyng
den skulde vcere den sande Aarsag, da er denne en bestandig virkende Kraft,
og altsaa maarre til alle Tider og uden Undtagelse Regnens Mcengde i Byen
vcere sterre end paa Oservakoriet; men nu viser de forhen anfsrte maancdlige
Summer af Regnen, at den undertiden falder i stsrre Mcengde paa Obser
vatoriet end i Byen, saasom i Juni og Juli 1784, i Mai og December
1785/ i Februar og April 1787; og alksaa kan Tyngdens Virkning paa
de faldende Regndraaber ei vcrre den sande Aarsag til denne Natur
begivenhed; derimod kan den lade sig forklare af Luftelectrieitek.

Franklin har havt den forste Tanke og ved Erfaring bcviist at Lynild
er et electrisk Slag fra en Skye til en anden, eller fra.en Skye til Jorden,

og tillige derved beviist, at i Tordenvejr er Luften opfyldt met) Elektricitet.
£e Monnier har fer st ved de ttl St. Germain en Laye anstillede Forseg be
viist, al Luften, naar ingen Tordenvejr er paa Himlen, dog har en mcerkelig
Grad af Electricitet. (Memoires de Paris 1752. Öbf. fur Pélectricité de
Pair).
Abbeden Ma^ees (Ob fer vatio ns upon the electricity of the air.
Pliilof. Trans. Vol. xlviii. Num. 57) udspcendte paa Slottet Maintenon
en 370 Alen lang Staaltraad, hvis Endepuncter hcengte i Silkesnore 90 Fod
over Jorden, og med denne Staaltraad forhandl en flyvende Drage.
Ved
dette Apparat fandt han at der var Luftelectricitet paa enhver tor Dag fra
Solens Opgang til noget for dens Nedgang, og at Staaltraaden trak lette
Lege-
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Legemer' til sig paa nogle Liniers Afstand; men at ved fugtigt Veir og om

Natten var der ingen Spor til Lufkelectricitet.
Km ners ley (Philof. Trans. Vol. liii. Num. 21) har og herpaa
anstiller Forsog; men ingen har giver os flere, neiagrigere og omstcendeligere
Observationer paa Luftelectriciteten end Hr. Beccaria i Turin (a Treat He
upon electricity. London 1776. pag. 421 - 475).
Vctr klart og stille
Veir fotCt han alrid Spor ril Electricircr.
Vcd Storm og fugtig Veir,
naar det ci virkeligcn regnede, viste sig ingen Luftclcctncitet.
Ved Regn
vejr blev hans Apparat clccmsik korr forend Regnen begyndte, og vedblev ar
vcere elect-isk indkil kort for Regnen ophorte.
Jo hoiere hans Drage steeg
op i Luften, desto stærkere var Elcctricitetcn.
Han fandt Luftelectriciteten
faavel om Dagen som om Natten positiv; men stärkere i koldt end i varmt
Veir.
Ved terre Vinde blev den svcekker; ved Dunster, som svcrvede i Luf
ten og ingen Forbindelse havde med Jorden, blev den stärkere: og af den
Aarsag var Luftelectriciteten allerstcerkest ved saadanne Tanger, hvilke blot
svcevede i Luften og ei faldt ned.
Hermed stemmede og overeens de Iagttagelser, font ere anstillede af
Ronayne i Irland (Philof. Trans. Vol. lxii. pag. 138), af W. Hcnley
i London (Philof Trans. Vol. lxiv. pag. 422) og af T. Cavallo (a Trca
ti Ce on electricity, pars iv. chap. 2. 3.), hvilken sidste har desuden den
Fortjeneste, at have opfundet tvende nye Instrumenter, der ene til al bemcrrke
Luftens Elcctricitet, og det andet ril at underssge Regnens Elektricitet.
Re
sultaterne af disse fottrcffelige MamdS flittige Observationer ere felgende:
1) Der er fast kil alle Tider Lusrelectricitet; den er stärkere i koldt Veir og
om Dagen, end ved varmt Veir og om Natten.
2) Luftelectriciteten er bestandig positiv, og det er ikkun Indflydelse as de
med Elcctricitet ladede Skyer eller og Regnen, som foraarsage at In

strumenterne vise negativ Elcctricitet.
3) I Almindelighed er Luftelectriciteten stankest vcd kold Luft og tyk Taage,
som ci har Forbindelse med Jorden, og den er svagest vcd varm og be
klumret Luft.
4) Luftelectriciteten er stärkere hoiere oppe i Luften cnd ncernure ved Jorden,
og maaffee ville den befindes meget streck i de -verste Egne as Lustkredftn.

5) Naar
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5) Naar det regner, et Otegnelectrometerete Slectticitet s«dvanligcn negae

tiv og meget sieldeut positiv.
6) Naar Betret er fugtigt og Luftelectricitetcn er meget stark, da opfyldes
Lustelectrometeret hastigen med Electricirct, naar man har taget en Funke
af det; men ved kort og varmt Veir steer del ikkun meget langsomt.
Da nu Luftelectriciteten soedvanligst er sterre i de hoicre end i de lavere
Egne af Dunstkredsen, og jo stärkere Electriciteten er i Luften, jo stärkere
Elektricitet modtage og de faldende Regndraaber og desto mere ffyde de hinan
den fra sig indbyrdes; saa maae i Observatoriets Heide i en Colonne af Regn
draaber, hvilke have den Heide som svarer tit Draaberncs jevne Hastighed i
et Sccund eller et Minut og til Hyetomcterers Grundflade, vcrre en mindre
Mcrngde af Regndraaber, og altsaa den i den givne Tid redfaldende Mcrngde af Regn vcrre mindre end nede i Byen, hvor Luftelectriciteten er mindre,
hvor Regndraaberne med mindre Kraft repellere hinanden, og hvor altsaa en
Colonne af samme Heide og Grundflade nodvendigen maae indeholde en sterre
Mcrngde af Regndraaber. Dette er det scedvanligste Tilfalde; men det Mod
satte kunde og indtrceffe, at de sverste Dele af Dunstkredsen have en mindre
Grad af Lustelectricitet end de nederste Lag; og under saadanne Omstandigheder vil Regnens Mcrngde i de hsiere Egne vcere stsrre end i de lavere, saaledes som Observationerne have viist at det undertiden, omendffient meget

sieldent, kan indtrceffe.
Paa denne Maade synes det rimeligt, at man kan forklare denne Na
turbegivenhed af Luftelectciciteten.
Dermed er del dog ei meent at man ganffe
ville udelukke andre medvirkende Aarfager.
Det kunde gierne vcrre mueligt,
at Regndraaberne, ved at falde igienncm den ucrrmere ved Jorden varende
stsrre Mcrngde af Dampe og vaade Uddunstninger, kunde blive stsrre end i
de hsiere Regioner, og faaledes bidrage til at giere Regnens Mcrngde paa
lavere Steder stsrre end paa de hsiere Steder.
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^roberingcn af Jerncrtserne, naar disse ved Arsenik eller Svovel, eller og
ved begge tillige, ere forertsede, er allerede lange bekiendt, og som en Deel
af Probeerkunsten, isser af den fortreffelige svensike Chemiker Wallens, ud
forlig afhandler; hvor derimod Jernet, som et ved Syrestoffet oxideret Metal,
er i Kalk, Leer og QvartS eller i flere deslige umetalliffe Jordarter, enten
hver for sig eller alle samlet, oploft eller mechanisik indblandet, have kun faa
omtalt, men ingen nøie bestemt, ril formedelst Losning ved Varmestof og un
der denne passende anbragte Forvandlfkabs Malerier, at udbringe og angive
sammes Metalgehalt.
Paa det at enhver nu, der vil dyrke denne Deel af den'oryktognostiffe
Chemie, kan med Lethed og uden de mange cg kostbare Redskaber, der ofte
allene afffrcrkke, opnaae sit Hiemed, har jeg ved Forjog fundet et Apparat,
der vil fvare til det man i faa Henseende kan enske sig.
Men forinden jeg
gaaer tit Beskrivelsen heraf, maae jeg forudsatte Theorien om de forfficllige
jernhaltige Foffilarter, som isår fordre en saadan ProbmngSmaade.
XX'S
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Da vi i Fossilriget lcere at kieude Blandinger, som til Forhold af fam#
mensrrttende forffielligartede Dele afvige fra hinanden indbyrdes, og ofte have
el eller andet Meral i faa fordeelt og oplsst Tilstand, at famme har ticnt fom
et lyst Farvemiddel, faa vilde denne Bestanddee! ofte til sin Narur blive os
ubekiendt, om ikke Erfarenhed her havde heevet Slsret.
Jernet udmcerker sig fremfor alle andre i Beblandelfer, en Omstændig
hed der kunde bringe os paa de rimelige Gisninger, at famme under disses
Sammenfcettclfer er genereret og i nogle endog vceret udfat for en hei Tempe
ratur formedelst blandet Sødning, lieg mener Vand og Varmestof forenet).
I Naturens Niger finde vi intet ^.<tal faa almindeligt fom Jernet, thi det
indeholdes virkelig baade i det vegetabiliffe og animaliffe og ikke mindre i
Vandene felv.
Af de tvende førstes Bestanddele have vi leert, ved Korbronidingen af Asken, af disse at uddrage famme, og af Vandene kunde vi ved
Goering, Bundfceldning og Fordunstning noksom bevife sammes Ncervcerelse.
Dette beviser tilstrcekkelig, at Jernets Grundbestanddele ikke allene ere mere
almindelige end de andre Metallers, men at disse endog ere ncergrcendfende til
de andre Riger, fa a at det endog fremfor de andre Metaller i nysnocvnte Riger
genereres, og ikke fom de øvrige allene under Jordens Overflade frembringes.
Da Jernet derfor faa almindelig antrceffes, faa er det ingen Under, at
Fossilriget, under faa forfkiellige Modifikationer, har dette i sine Arter oploft,
faafom i Kalk, Leer, QvartS, Magnesiajord og de deraf sammenfatte Arter,
Staalsteen, Granat, Skisrl, Straalfteen, Asbest, Hornblende, Basalt,
Gronsteens Varieteter, Lapislazuli, Bruunsteen og flere deslige farvede Jordog Steenarter.
I alle disse Blandinger ndgisr Jernet en til de øvrige Jord
arter forholdsmceffig mindre Bestanddeel.
Saaledes er det i Prenilen, Lafurftenen, Asbest, Straalstenen, Labradorstenen, Bruunstenen og Glimmerarterne t mindste Andeel, da disse
indeholde af Jernet 3 a 5 pro Cent; Askedragcren, Rubinen, Hyacinthen
og Spinellen 6 a 8 pro Cent; Granat- og Skiørlartcrne, Bruunsteenspath
og den forte Trap holde 12 a 20 pro Cent; af samme Jerngehalt cre de rede
bolariske Jorde; den rigeste Jerngehalt findes i Mudserenftrne og fpatige
Jernstene, hvilke sidste ved Hytterne ofte kaldes Jernfpatb eller Staalsteen;
af disse tvende sidste medføre Mudderertferne fom oftest foruden Bruunstecnsjrrd

ved Smeltning eller Digelprove m. v.

2Z7

jord nogen Molybdenfyre, og maae derfor, forinden de behørigen kon proberes, restes; de sidste derimod have allid en mcevkeliq Andeel af Bruunsteen
og Kiokkensaltsyre.
Denne Jernart har jeg befundet ved Prøvelsen at give
mest Metal uden soregaaende Nsstning.
Muddcrertferne holde 50 a 60 pro
Cent og vel mere, naar de ere frie for fremmed Jord, og Staalstcnen imellem
45 og 55 pro Cent, efterfom samme indeholder mere og mindre Kalkfpath og
Bruunsteenejord.
Omendskisnt Fossilarterne, ved en saadan Forening med det oxiderede
Jern, iscer antage de udvortes Mcerker, fom den i dem prcedomincrende Jord
art almindelig har, (saalcdcS ere de meget kalkblandcde fpakhagtige, de leerblandede torre i Brudel og Pulveret deraf glat under Fingrene, de qvansartcde afen forskiellig Glands og stsrre eller mindre Haardhed); faa vil man
dog tydelig blive vaer, at Jernet, som opløst og forfinet i disse Fossrlarter,
har farvet dem forskiellig: saaledeS have de Kalkarter, hvorudi Jernet er
mindre fuldkommen opløst, eller hvor det i stor Mcrngde er indblandet, en
bruun eller sort Farve, da derimod de, hvori det Modsatte har Sked, saasom visse Leer- og Qvartsarter, have en gren, rod og blaa Farve, som vi
see ved Granat, Hornblenden, Skiorlarterne og Lasurstenen tn. f., hvilke
endog ofte dertil faae Giennemskinlighed og brcrndende Farver, til Exempel
haves de farvede TCdelstene, saasom Rubinen, Hyacimhen, Smaragden,
Saphiren, Chrysoprosen 0. f., hvorudi Jernet er den farvende Materie,
men i en ringe Qvantitet, paa det fuldkomneste oplost og noie beblander med
en kieselagtig Materie.
De I ernertscr altsaa, som have et jordagtigt eller glindsende Brud og
uySommeldte Egenskaber, ere de jeg egentlig her omtaler, og ved hvu'e jeg
her vil føge at vise, hvorledes deres metalliske Gehalt udskilles og bestemmes,
og dette paa en Maade, fom er langt fordeclagtigere end den almindelige ved
Draaovne,
I hvilken Anledning man maae lcegge Moerke til visse Omstcendigbeder, der ikke ere faa aldeles bekiendre for dem, som først begynde at
arbeide i delle Fag.
Saavel i de nyere som celdre Forskrivter ti! Ertsernes Prøve i Ilden,
anbefales saadanne Smelteovne, hvori denne drives formedelst Luftdrag, og
ved denne hertil fornødne Indretning ere iscer 13 betydelige Møder, hvilke,
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da de ingen directs Nytte have, man naturligviis ved sit Arbeide, om mueligr, maae sege at undgaae.

Den ferste er denne, at en saadan Ovn udfordrer et vist Sted eller en
scrrssNt Indretning i et Huns eller i et Laboratorium, da det bor ligge frit og
vcere forsynet saavel med en egen Adgang for Luften, som Udgang for Heden,
da Ovnen tillige maae have en scerssilt Skorstcen eller Canal, der gaaer ind
den, bvorigiennem Nogen og de evrige ved en saadan Smeltning udviklende
Dunster kunde afdrage, og kun faa Laboraroria tillade et saa vidtloftigt og ril
et biot saa eensidigt Arbeide sigtende Apparat.
En anden og den uoiagtig arbejdende Chemiker modende Omstcendighed
er denne, at Ildens Virkninger i en saadan Ovn ikke altid ere sig selv lige,
men om Vinteren ulige siorre end om Sommeren, og altsaa Ovnens Brug
uvis, thi der, som om Vinteren lader sig smelte i en halv Time, fordrer ofte
dobbelt saa lang Tid om Sommeren, en Folge af at den udenfor varende atmosphceriffe Luft, hvis Temperatur om Vinteren ar ringere end om Somme
ren, drager sig med Hastighed mod de Steder, hvor Luftlagene af Varmestoffet ere udvidede og fortyndede.
Et tredie Mode er, at en saadan Dragovn fordrer lang Tid, naar den
saalcdes ssal opfercö at man vil naae sit Hiemed, thi baade maae BygningS-

materialierne voere ildfaste og vel forinden torrede, og Ovnen, naar den er
opsat, med en forsget Jldgrad Tid efter anden giennemvarmes og det mange
igientagne Gange, da Ovnen ellers vil i en Hast blive brestfreldig og tabe sin
indere Figur eller falde sammen.

Et fferde Mode er, at en saadan Ovn koster meget, at det ofte er vansseligt at samle de dertil fornodne Marerialier, saasom ildfast Leer og Stene,
samt at man ikke altid har c ti saadan Arbejder, som har Bekvemmelighed nok
at opfore samme paa en behorig Maade, som forudfattet' Hvelscn af en paffelig Brug og Omgangsmö.ade med de herhidhorende Muiumarerialier, hvor
med ikke enhver Muurmcster er bekiendt.

Endvidere maae for det femte en saadan Ovn ved Brugen vcere bestan
dig lukket, og felgelig kan hverken den nodvendige Agt med Kul og de øvrige
Omstcrndigheder ved Diglens Standpunkt og Ildens Lag mod samme haves.

For

x

ved Smeltning eller Digelprove m. v.

2Z9

For det siette, hvad det Oeconomiske af Arkeidet angaaer, da medgaae
her mange Kul, uden ak disse bestandig nykte; thi da man ikke, uden at standse
Luftdr2get og derved Heden, tør ofte aabne Adgangen kil Ovnen, maae Dig
len vare bedækket med flere Kul end behøves, som faaledes forkæres uden at
giøre nogen Nykke, ligesom eg Diglen, ved saaledeS at være overlad med Kul,
staaer Fare for at falde om, især naar Kullene hastigere brande bort paa den
ene Side end paa den anden.
For det syvende er Virkningen af en saadan Ovn saa nsie bundet kit
Stedet, hvorpaa den staaer, at man, ved ot forandre delte, er uvis ornsammes Ildkraft.
En ottende Omstændighed er, at man i en saadan Dragovn, formedelst
den ujevne Drag, ikke er istand til med Vished at angive de forffiellige Fossil
arters Grad af Smeltelighed, da man naturlig ei kan bestemme den Tid, som
udfordres, naar de ikke skulls tabe de Bestanddeles Egenskaber, der virke
deres Letflydenhed i Ilden, og delte drager
Et niende efter sig, at man ikke er vis paa Proportionen af de Ting,
som skal giere de ufmeltelige smeltelige; thi i det Tilfælde at Ovnen har stærk
Luftdrag, smelte Malerierne snarere end i modfat Tilfalde og behøver mindre
Fluffer; den overflødige Qvanlitcl af FluS vil da strap virke paa Diglen og
træffe sig ind derudi, naar enten Diglemakerien er mere beslægtet med disse end
det man prøver, eller familie ikke har tilbørlig Tæthed.
Er derimod Luftdra
get svagt, behøves mere Flus, fordi famme ved Ildens senere Drivt bliver
tyk og strængflydende, hvorved Metallets Samling og Synkning i Diglen
let fan hindres.
Et tiende Mode er, at naar man har faadanne Malerier i Smeltning,
faafom Blyeglassets Forfærdigelfe, der, ved at blive lidet for længe i Ilden,
gicnnemborer Digl n, kan man aldrig være vis paa sit Arbeide, med mindre
man kan bringe Materierne, formedelst en bestemt, vedvarende og eensformig
Temperatur, i vcxelviis indbyrdes Virkning, og faalcdes hastigere og med
Vished fuldende sit Arbeide.
For det ellcvre moder endvidere, ot ved de Smelteovne, som drives
ved Luftdrag, Diglen, ifald de omlagde Kul ikke falde jevnt derom, forme
delst den kolde Blæst vil faae Ridser.
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For det tolvte moder ved denne Ovn, at da den kun haver Aabning paa
den ene Side og Diglen derudi altid staaer meget nedenfor Aaluringen, kan
man hverken see om Diglen staaer lige eller er paa alle Sider ligemegct omgi
ven med Kul, og derncrst er det meget vansseligt, aftage Proven ud af saadan Ovn, deels formedelst Mangel paa frie Adgang, og deels formedelst He
den, fom moder Arbejderne ved Diglens Tagclse af Ilden, der dog bor ssee i
en Hast og imedens Materierne endnu ere smeltelige; thi ellers kan man ikke
vente at samle Metalkornet i et Stykke.
Herncest kommer endvidere
For det trettende, at man, ved Skifte af ct saadant Ildsted, taber
alle derpaa anvendte Omkostninger, og meget vansselig sinder Sted til en lige
Indretning.
Da altsaa Provemaaden i disse Ovne er underkastet saa mange ubehage
lige Uvisheder, har jeg efter siere gierte Forssg fundet, at Brugen af Blcrfebcrlgene ere de mest passeligste, og da man ved sammes Brug tillige er istand
til at giøre de mest overbevisende og let anvendeliaste Forsøg, i Henseende til
Fossilarternes Forhold i en stärkere eller svagere Ildsgrad, faavcl naar disse
ere eensartede ssm forssielligartede i Sammenfatningen, saa tør jeg destomere

anprise Brugen af disse.
Mange har allerede indseer disse Dragovnes Mangler, og selv Wallerius er allerede faldet paa den Tanke, hellere at bctiene sig, ved Erlsers Prø
velse, af Smeltning ved Blcesebcrlg; men det blev alligevel, som i alle Probeeranviisninger, for saavidt man havde med saadanne Jernertser at giøre,
hvor Jernet befandtes mineraliseret ved Biergarter, mest en Lykkelreef deraf,
formedelst Probering i Ilden, at fremstille en bestemt Gehalt.
Da nu et chcmiss Apparat maae, som cnhvrr anden Indretning, svare
til sin Hensigt, saa kommer det i dette Stykke an paa, naar ovenmcldte Mang
ler ssal undgaaeS, at der er en passelig Jndrctring for den til Metallets Re
duction nødvendige Ild, hvilket alt jeg kan love enhver, der vil bruge dette
mit Apparat efter Forssrivten.
Apparatet bestaaer af tvende Blcrfebcrlge med passelige Rør og en Ovn.
Bleefebalgene kan efter angiven Størrelse paa hosfelgende Tegning forfardiges, ligesom og de almindelige Lcederbnlge, som Smedene bruge, og som
ephMgeS i et dertil passende Iernstativ, der er sammensat af udsmedcde i
Tomme
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Tomme tykke og 1 Tomme brede Jernssener, hvilke kan valgeS efter Tegnin

gen.
Enhver Balg har et Ror ij Alen lang, fom sidder fast i samme, og
ethvert saadam Ror har et mindre lest Enderor af iZ Alens Langde, fom for
Beqvemmelighed kan tages af og saltes ril naar disse bruges; til dette sidste
har man endnu et tredie Ror af 6 til 8 Tommers Langde, fom jeg vil kalde
Jldreret, da det gaaer ind i Formen af Ovnen, og fom passer vel til Ende
roret ligesom og flutter vel i Formen eller Hullerne af Ovnen; delte maae des
uden vare forsynet med et Bryst udenfor Ovnen, ak det under Brugen ei trakker sig ind i Ilden, og saaledes stadig maae beholde sin rette Stilling saavel til

Ovnen fom til Enderorek.
Jeg har til de tvende sorste Rer almindelig valgt Gevarlob, og for
Styrkes Skyld disse saa massiv fom mueligr.
Saavcl Ende- fom Jldreret
maae, for at befasies til hinanden, have en Skrue paa den Ende, hvor de
ansattes, og vare saa vide at de kan ssydeö tvende Tommer over hverandre,
famt indby.des flutte saa teet fom mncligt.
Da der imidlertid kommer an paa Pladsen, hvor man vil opsatte dette
. Apparat, saa kan, om Balgene kunde staae lige mod hverandre, Endcrorene
vare lige med Balgrrorene; vil man derimod af Mangel paa Rum Have dem
jevnsidcs, da maae Enderorcne vare krummet under en halv Cirkel, der ud
strakt i en ret Linie vilde giere 15 Alen, og ligge tvårs over for den anden
Deel af Enderoret; ssulde man vare mere indssranket, faa kan den ene Balg,
fom Tegningen viser, hangeg saaledes at man kan staae under famme, da En
deroret i faa Fald ledes saaledes, at det kan anbringes lige for Roret af den
Balg, fem staaer los; det maae i al Fald ikkun markes, at den Balg, fom
er Hangende, og hvis Ror baave er längere og krummet, giver en svagere
Vind, end den, hoor Eudcrorcr gaaer lige, og man maae i dette Tilfalde,
da Blåsten af Rerene bor vare hinanden lige, gisre det Rer, fom ligger lige
ud, nogle Tommer längere, og ved praclisse Forfsg neiere bestemme dette;
dernast kommer det ogfaa an paa Balgenes mere og mindre Villighed at fange
og flippe Luften, fom kan bringes i Lrghed ved at besvare den Balg med Vagt,

fem viser sig mest sten i at synke.
Balgen maae og saaledes ophanaes, at den ikke er udsat for de Gni

ster, fem ved Blåsten stiger i Veiret af Ovnen, og derfor anbringer man den
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(edst t«t bag ved Vcrggen af den Skorsteen, hvorigiennem Dampen og Regen
gaacr op: og man kan tillige giøre den Samling af begge Beelgstcrngerne, at
Arbeiderne kan med en Haand fcette begge Beelgsne i Gang og med den anden
paffe Ilden, fom, naar Rorene dertil indrettes, let lader sig iverkscette.
Ben Størrelse af Bcrlgene, som af mig er angivet, er baade tilstræk
kelig til en ErtSprove, som og til hvad andet Fossil man vi! undersege; men
man maae endvidere have en Ovn, der er begvem for deri ar nedfcette Diglen,
som er fyldt med Prevcmaterien.
For at denne Ovn, ligesom Bcelgene,
kan bringes fra et Sted ril andet, naar man vil bruge den, kan man bekiene
sig af en saakaldet tredivemarks Ppsetdigel, som sees paa Tegningen, eller i
Mangel deraf, som mere bestandig, giere den af Iernblik, efter Tegningen.
Samme er en fiirkanter aaben Kasse, der paa tvende modsatte Sider har i en
Heide af 5 Tommer over Grundfladen tvende Former eller runde Huller, i
hvilke Ildrorene saa fuldkommen muelig maae paffe eg have den Beliggenhed,
at Vindstraalen paa begge Sider af Middclpuncten er i 2 Tomn ».s Afstand
fra denne; de Llcese da ikke lige paa Diglen, men paa den i Blikkassen om
vendte Kegles Sider, og danne saaledes en Cirkelbevcegelse om Diglen.
Blrkkassen beflaaes for Styrkes Skyld indvendig med ildfast Leer, som
saaledes omlagges, at Ovnen faaer en omvendt Kegleform, saaledes som i
Tegningen findes punkteret, og udi denne Besiagning lades Giennemgangen
aaben paa de rrende modsatte Sider for Rorene; men paa det at Lccrbcklcedningeti maae kunde homge desto bedre til Kassen, er det nødvendigt at denne
indeni, paa Siderne af Kassen, bliver forsynet med Iernblik, som hist og
her er befastet til Kassen og fremstaaer omtrent i Tomme; naar dette Jern
blik er I Tomme bred og haver cn indbyrdes Afstand af 2 Tommer, da er det
»ok for at kunde holde Leret til Kassen; det baandformige Blik behoves ikkun
at anbringes i den everste Deel af Ovnen, nemlig strax ovenfor Formen eller
over Hullerne for Ildrorene, og skal disse Baand ei (laae overende, men lobe
langs om i Blikovnen.
Ved Valget af den ildfaste Leer vil jeg endnu tilfoie, at man maae fkaffe
sig samme saa svarende som mnetigt til sit Navn, da Heden i denne Ovn baade
kan drives og virkelig bruges i en hei Grad, thi en almindelig Leer, der var
mergelartig eller medforte Kalk eller smeltelig Sand eller Jernaher, vilde her
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vcere ubrugbar, og Leerbesiagningen tilligemed Hullerne ville fom oftest baade
nedsmelte og stoppe sig',, og skulle man ingen anden Leer have end den meget
fede, dec for sig allene i Tørfe eller Ilden falder sonder og sprcekker fra hin
anden, faa kan man, ved at blande den med cn reen Qvans- eller KieftlGruus., eller og nud samme fede ildfaste, men rillige brcrndte Leer, giøre
den brugbar.
Skulle paa de Steder, hvor man opholder sig, ingen passe
lig L eer graves, faa kan man ved Prugen af dcn i de phgrmacevnfke Offi
ciner vcrrende hvide Bolus eller og den colniske Leer, naar denne med calcinerer eller grovlig stedt Flint blandes, udrette det samme,
Jeg er derfor overbeviist, ar naar man i del øvrige vil binde sig til der
hosfolgende Tegning ansatte Maal paa Vcelgene, Stativet og Ovnen, man
fuldkommen vil indste Sammensretningsmaaden, hvortil jeg endnu vil bede at
anmcerke: da Ovnens Sked med Tilgang af Bortgrsrene indrage liden Plads,
faa er en Skorstcen, som indeholder cn Plan af iZ Alen, stor nok at anbringe
samme paa, og naar deri eller paa Siderne intet Trcsverk er, faa er Stedet
beqvem til denne Ovns Brug; men beqvemmere staaer Ovnen i et Laborato
rium, som er heit og gibset eller hvelvet, fordi man der kan staae paa alle
Sider af Ovnen, og Operationen saalcdes af mere end En kan oversees; doz
maae i sidste Tilfalde Skorstenen eller Laboratorium have et faa godt Drag,
at Fugtighederne og Kuldampene fra Ovnen kunde drage sig op deri.
Naar
Stedet af Ovnen er valgt, anbringes Beelgene paa er jcvnr Gulv, og fcettes
saaledes, al Rorene decaf staae i en horizontal Stillings Linie med ovenbestemre Huller i Ovnen, hvilket maae iagttages, hvad enten de staae lige for
hinanden, eller have krumme Ror, eller en af dem hunger.

i

Udi ovenmeldte Ovn, fem staaer midt imellem Bcelgrsrene, nedsattes
paa Bunden en omvendt Digel '•(ler et andet faststaaende Stativ, fem da
maae vcrlges af ildfast Materie; denne maae nedentil vcere af 4 a § Tommers
Giennemfnir, rund og ende sig spad som en Kegle med en Plan Grundflade
af 1-0- Tommes Giennemf.it eller forholdSmcessia lidet stsrre end Foden af den
Digel, fem s?al staae derpaa.
Vindsiraalen. maae, naar den cr opfat,
netop bedrive cn Vei, hvis Direction, om famme med en Linie udtrykkes,
denne da kom at ligge i Overfladen af cn Plan, der vilde $icm Prsvedrglens
Samling. V. B.
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Fod og Stativets Flade: ligesom man og', ved at fatte en Trcrpind horizontal

med Ildrorets Direction, kan indrette dette.

r

k

Ved en saadan reguleret Anvendelse af denne Ovn, vil man i mindre
end 15 Minuter vcere istand til at smelte det, fom udi de i Probeerkunsten
almindelig anbefalede Ovne i to Timer er «smeltelig; ja i en Time kan Kalk
stenen, som ellers holdes for «smeltelig, forvandles for en stor Deel til et
gront Glas, som staaer Ild med Stanset; og ved dette Arbcide synes ikke
saa meget Heden allene, som det i disse Materier sig bindende Varmestof,
fornemmeligst til Smeltningen at bidrage.
Alle saadcrnne Fordele,, der nok
som vil anbefale denne Art af Ovn, og vistnok vilde den store Pott, der
i far havde helliget sine Studia denne Deel af den oryktognostiffe Chemie,
ved den store Mcengde af hans Forsog med Jordarterne og deres forskiellige
forholdsmæssige Beblanding, have givet os sikrere Anledning til den nyniaste
Anvendelse af disse paa de store Malmsmeltninger ved Hytterne, og Midler
til Jernets Foradling paa forffiellige Scrt, dersom han, isteden for Drag
ovnen, ved sine Forsog havde betient sig af velindrettede Blcesebcelge.
De jernholdige Fossilarter, til hvis Metalgehalts Bestemmelse jeg har
anvendt dette af mig forcflagne Apparat, ere alle saadanne,. hvorudi Metal
let hverken ved Svovcl eller Arsenik er 'mineraliserct, og saaledcs ikke af no

r

i

gen metallisk skimrcnde Glands, men som i Jordarterne ere saa noie opleste,
at disses udvortes Anseelse aldeles ingen saadan Mctalgehalt angive, hvis
ikke Erfaring i denne havde lært os at op söge det, saasonr i Granat, Skisrl,
Glimmer, Asbest, Hornblende, Grensteen, Zeolith, Hyacinth, Labrador
steen, Kieselffrfer og Jaspisarter m. f.
Disse alle ere Gang- og?Biergarter
af den Natur, at man uden nogen foregaacnde Restning kan udbringe deres
Metalgehalt blot ved at anvende de fornodne Midler, som formedelst deres
ForvantfVab deels til'Jernet og deels til Bjergarterne virke og bringe Jern
kalken tilbage til fit metall.ffe Udseende, saa at det samler sig paa Bunden
af Diglen som et fast Korn.

De Virkningsmidler, som hertil almindelig bruges, neaae vcere af den
Art, at de under Losning med Varmcstosset kunde virke paa Fossilarterne,
forene sig med samme, og saaledes udskille Iernkalken as sin forrige Forening;
men
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men da Jernet i Veblondelsen her er i en forkalket Tilstand, og saaledes ikke
har den som Metal egne Glands, faa vil man let indsee, at her ud fordres
sagdünne Materier tilsatte, som ved en faa h.oi Temperatur, fom Mer al kalken
antager i Smeltningen, have storre Forvanrffab til Jernets Syrestof end
samme selv, og da Kulstoffet er et blandt de fortrinligste, fa a fan man an
vende alle de Materier, hvori man vccd samme at indeholdes, og da man i
Harpix, Kullet og den saakaldede forte Flus finder famme i største Mcengde,
faa har man og giort Brug af tisse.
Derncest moder tre markelige Omstcendigheder ved Metalgehaltens Ud
skilning af Fossilarterne:

1) At Jernet staaer i den noieste Forening med Jordarterne;
2) At det vanskelig vil skille sig derfra;
3) At Bjergarterne fom oftest ere af den Ark, at Smcftemidlerne kun virke
lidet mere paa dem end paa Jernkalken, eller og de forene sig kun med
en Deel af Blandingen, hvorved Metallet hindres fra at udskilles, hvil
ket, om det ikke ved scerdeles anpassende Oplssningsmidler og en behsrig
anbragt Jldsgrad forebygges, igien vil optøfe og forsiagge Metallet efter
Udffilning af Biergarten.

For at opnaae det rette Aiemed og undgaae disse Moder, har jeg i faa
Hensigt fundet de forusdne Smeltemidler ar vcere:
i
3
i
4

1
i
1
i

Centner jernholdig Fossil,
Ditto fort Flus,
Ditto ulttdffet Kalk,
Ditto Borax,
Ditto Glasgalle,
Ditto reu fe t Potaske,
Ditto Salmiak,
Ditto Kulstøv.

Naar det.Fossil, man vil underssge, er fiin (fom maae skee mere vcd Stamp
ning end ved Rivning i en Jernmalms Morter), blandes famine paa det
nsieste med nysommeldte Materialier.
Ii 2

Blån-
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Blandingen kommes nu i en god ildfast Digel, som inden udi, paa

der

at intet af Materien fFal ved Smeltningen hcrnge sig paa Siderne, jevnt
og tyndt gnides med fiint Kride; man trykker da Blandingen nogenledes
sammen enten med Fingerne eller ved at stampe Diglen lettelig paa Border,
da bedækkes Overfladen med et tyndt Lag fiinreven sort Flus og endelig med
cn halv Finger tyk Kiskkcnsalt, hvilket alt -niaae kun fylde Diglen til to
Trediedeel.

Dialen bedækkes med et vel passclig ildfast Laag og bringes da i Ilden,
samt fæueS paa fit Stativ, som maae have den Stilling mod Vindstraalcn,
jea udorlig ovenfor har omtalt; thi iagttages ikke dette, faa vil Smeltemidlerne enten bringes i cn skummende Kogning eller ikke faae den tilbørlige He
de , da i fsrste Fald Jernets deduction hindres, og i sidste, at samme ikke
fan synke igiennem Slaggen, som er bleven streng- og tyksmeltelig.
Laaget over Diglen maae række omtrent | Tomme over Diglen, ligge
til samme, men ei Hines fast, paa det at Fugtighederne, som udvikle sig
ved Smeltningen, ei ffal foraarsage Ridser i Diglen eller kaste Laaget af.
Har man isteden for Digle de saakaldede Probeertutte, som bor vatre forsynet
med en overfaldende Hcette, der oveni har et lidet^Hul, og som oventil erc
sammentrukne som en korthalset Flaske, hvilket narmere sees paa hosfolgende
Tegning, faa har man den Fordeel under Smeltningen, da bisse Probeer
tutte inden udi imod Foden er mere fammentruFfeh i cn Spidse end de fædvanlige Digle, at Flüssen baade beholder længere sin Tyndsmeltelighed og
Mctalkornet desto lettere fætter og famler sig til Bunds; dog maae ved disses
Brug Vindstraaleu lobe forbi i det Rum, der ligger i en Plan, begrændfet
af Probeertnttens Bug og sammes Fod.

toet

Naar da Blandingen enten i Diglen eller Probeertutten er fat paa sit
Stativ, lægges herpaa nogle dsde Kul paa Bunden af Ovnen og nogle Glsdcc lige for Rorene og atter derover dsde Kul igien, at de dække Prsvediglen
ril 2 Tommers Heide, og paa Laaget lægger man et stort vel udbrændt Kul,
som man bestandig under Smeltningen maae holde paa samme, hvorved fore
kommes, at man ved Kuls Paalægning ikke be skader Diglelaaget, som mat)

ri har at frygte ved Brug af Probeertutte; man giver da nogle faa Vindstød
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nigS ;6egqe Balgene, ar Kullene maae Tid efter anden gløde op, og Diglens
Temperatur gradviis tiltage, da denne ellers vilde revne.
Eftersom Kullene begynde at gløde, vil man höre Kiskkensaltet at prasle

eller at

decrepitere; man afventer den Tid som dertil vil medgaae, og tilseer
at altid Kul ved Siderne ligge jevnr og ingen Huller ere, som befordres ved
en tynd Jernstang, der maae bruges lettelig og saaledes at Diglen ei rykkes
fra stt Stade.
Naar Saltet ikke mere prasler, begynder man ak bcvcege
Balgene omtrent io Minuter, saaledes at de komme halo i Veirct, fom dog
maae stee gradviis og uden voldsom Trykning eller hastig Bevægelse afVindsiraalcn igiennem Noret.
Under denne Tid vil Fugtighederne og Cristallisationöisen af de i Diglen vrerende Salte efterhaanden uddunste og Saltenes
Virkning paa Jordarterne tage sin Begyndelse, samt det derudi oxiderede
Jern »uddrages sir Syrestof, iNprcegnereS med brcrndbar Stof og som fuld
kommen Metal begynde at adskilles.
Ildgraden foreges nu lidt efter lidt
ved Bcrlgenes rastere Bevcrgelse indtil 20 Minuter; sees Diglen c,t vcere
hvidgloende i dette Mellemrum af Tid, da vedbliver man indtil 30 Minuter

i alt cre forløbne, men hvis ei, faa maa$ man
en eller flere Muursteen paa Balgene bag til,

lcegge nogle Tyngder, f. Ex.
ifcer uaar man bemcerker ot

Bcelgene vise sig langsom al synke.
Man maae imidlertid under dette hele Arbeide have megen Tilsyn med
Diglen, at den ikke lcrgger sig paa nogen af Siderne og at ingen Kul paa
nogen af Siderne, isser mod Rorene, eller ovenpaa mangle, thi i første
Tilfcelde vilde Vindstraalen stsde uordentlig paa Diglen og bringe de indehol
dende Materier til at stumme, Diglen til at sprække og Materien til at lobe
ud, og i sidste Tilfalde vilde Jldgradcn blive ubestemt.
Naar nu den af mig fastsatte Tid er forløben, stydes de paa Diglelaagct liggende Kul hastig tilside, og hcever man da Diglen lemfceldig, som
-fattes med den saakaldede Digletang, ud, satter samme paa et Sted, hvor
dcu kan afkioles, helst i Sand, og flaaer strax efter Nedscetkclsen lettelig mod
Bunden af Diglen eller det Kar, hvorudi Diglen flaaer, paa dct at de sin a a
Jernkorn, fom endnu tildecls svsmme i Slaggen, kunde faae Leilighed at

soette sig til Bunds og samles i et Korn.

Ji Z
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Arbejdets ftreuskre Gang vil man være istand tif at bekomme deraf:
1) At Diglen udenpåa vifer sig overalt glasieret, og denne Gl.'siur maae
ikke være brunn etter fort, med mindre man veed at i Kullene haver været
noget Jernagtigt, faofom almindelig blaa eller guulagtig Leer etter des
lige Tilfældigheder.
2) Laaget paa Diglen maae findes tret, ligesom og Diglen uden Sprækker.

3) Naar ved Diglens Aabuiug famine fsnderflaaeS, og dette skeer efter
Diglens Længde og med al muclig Forsigtighed, paa det at det famlede
'Korn ei tabes, faa maae delte vcere reen og metallis farvet paa Overståden, uden at have en Skorpe, hvilken er af fort Farve og fourth er af
forbrændt Jern; Ilden har da omtrent varet 2 Minuter for længe; fin
der man derimod Metalkornene adspredte i Blandingen, og man ve ed at
Diglen ikke har lagt'Ul nogen Side eller ved Udtagelsen og Nedsættelsen
bleven forfomt med at famle Kornene, da burde man have givet et Par
Minuter længere Ild; omstunder findes Kornet adspredt paa Bunden af
Diglen, naar denne har været meget flad; dog kan dette sidste Mede
meget derved forebygges, om man siaaer mod Bunden af Diglen, men
lettelig, medens famme endnu staaer i Ilden og befindes i den fuldkorn«
menste Smeltelighed.
4) Bsr man færskilt finde tvende Slagger over hinanden; den nærmest
Proven maae være fuldkommen glasagng, halvigiennemskinlig og oli;
vengron, og ovenpaa famme maae Saltet findes merkerod og tæt, famt
jevtit liggende ever bemeldte Glas.

5)

Diglen kan inden paa Siderne nok vift sig noget rodbruun, fort og stri
bet af Massen, fom i Førstningen pleier at stige noget op; men findes
den aldeles fort, at være belagt med tyk Glas, og dette tildeels at vare
stagagtig og af Bruun Farve, da har Ilden faavel i Begyndelsen fom
siden været for heftig og ingen tilbørlig Reduction havt Sted.

6) Findes ingen Metalkorn i Bunden, men ak Flus blandet med Klokkenfaltet, og den hele Blanding ffummig og af fort Farve, da har Ilden
. været for heftig etter Vindstraaken stedt pgg Diglen, i hvilket Tilfælde
aldeles ingen Reduction finder Sted.
7)
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7) Findes at Blandingen har smeltet og uden at have blandet sig med Kiokkensaltet, uagtet ot Bælgrorcne have havt deres rette Lag, da har enten
Vindstraalen været for svag eller Ilden ikke været anholdende nok; i forsie Tilfælde bor Bælgene besvares, og i andet Tilfælde anvendes 5 a 6

Minuter längere Hede.

Jernets Egenskaber bedommes afsammes Egenskaber under Hammeren;
jo sciere det findes, uden at gaae sonder i Slag, desto bedre er der; springer
det koldhamret let istykkcr, er det koldffisrt, men det ber ogsaa lade sig hamre
uaar del er varmt, i ander Fald er det rodffierk.
For saavidt har jeg herved viist den paalideligste Omqangsmaade med at
prove saadanne jernholdige Diergartcr, der ikke indeholde nogen betydelig eller
mærkelig Portion af Arsenik eller Svovel, thi hvor disse ere sammenblandede
med Jern i Ertserne, falder Proven ikke nær saa vanskelig, da cn ringe For,
seelse med Diglens Stilling eller Ildens Anvendelse just ikke forvolder nogen
Mislykkelse i Provens Frembringelse, uagtet den dermed anstillede Undersogelse desaarsag ikke altid er saa god som den kunde og burde være.
Til Beviis derpaa kan især kiene ArsenikenS Beblandelse med foroms

meldte Biergarter, naar det kommer allene an paa at frembringe et Metal-korn uden Hensigt til Metallets særegne Natur i Biergartcn.
Men saa nods
vendigt det i sidste Henseende er at vedblive den as mig forhen bestemte Blan
ding, faa unedoendigt er det i forste Tilfælde.

Man blander f. Ex. i en Jernmorter:
i Centner Fossil,
3 Ditto fon Flus,
i Ditto Kulstov og
~ Ditto hvid pulveriseret Arsenik;
steder samme saa fiint som mueligk, og kommer det tilhobe i en ildfast Digle
og bedækker det med Salt, samt behandler den hele Masse for det ovrige i
Ilden paa forommeldke Maade hcnved 20 Mirutter, da man ved Aabningen
vil finde en sikior Regnlus, som ikke lader sig drage af Magneten, fordi sam
me indeholder mærkelig Arsenik, hvorfor den og i Brudet er glindsende hvid
of Farve, er faa spr^d og ffior at den ikke vanskelig lader sig smulre under
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Støderen, og kan auftes for en kunstig Mispikkel.
Ved denne Leilighed
finder jeg fornødent at erindre, at den, der i Begyndelsen befatter sig med
denne Blandings Asrøgning, maac tage sig vel i Agt for Arseniken, der for
der meste vil bonrege, at han ikke i et indelukt Rum derved ffal tage Skade

paa sin Helbred,
De mig i Begyndelsen medende mange Vanskeligheder under forom.
meldte Bjergarters Prøvelse, i Henseende ril deres Ierngehalt, have blandt
andre Forseg ogsaa givet mig Anledning til at reducere deres memlliffe Gehalr
uden saltagtige Fluffer, eller blot med saadanne Bjergarter, der ved Smeltningcn angribe den med Metallet blandede Jordart og saaledeö løsnede Metal,
let fra sine øvrige Forbindelser.

Flusspathcn, der er her det betydeligste Hielpemiddel, giver og tilvisse
en heldig Prove, naar den efter hver BiergarlS Narur bliver behørig anvendt,
i hvilken Henseende jeg her ikkun vil bersre dets forholdömcrffige Anvendelse,
naar man vil probere Granat og Skierlarterne, som jeg blandt andre af delte
Slags finder mest vanffclig at brobere,
Dertil har jeg taget:
1 Centner Fossil,
2 Ditto Flusspath,
^4 Pund klart Kalkspath,
f Centner stsdt Begekul.
97aat disse Ting ere stedte og blandede, kommes de i cn Digel, fom for faa
*
vidt denne Blanding ikke (kummer ved Smeltningen er stor nok naar A deraf
er fyldt.
I rvriqt smeltes der under forsmmeldte Forsigtighedsregler imellem
18 og 22 Minuter.
Naar forommeldte Tings Proportion er vel truffen og Smeltningen er
sikret tilbørlig, som vcd c intake mit Apparat ikke er saa vanffelig, vil man ved
Diglens Aabning finde et melkefarvet Glas og s a z (tørre og mindre Jern
kugler, decls liggende ovenpaa og dcels under famme paa Bunden.

Er Glasset eller Flüssen klar, i hvilket Tilfcrlde den er for let smeltelig
og Metallet ikke findes reduceret, da fattes omtrent | Kalkspath; men sindes
Blandingen font et Pulver og tudeels sammenløben i smaa Kugler, hverudi
endog omstunder Jernet findes reduceret og kornviis, formedelst Magneten
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kan samles, da mangler det paa Flusspath; man kan og have taget for me
get Kulstev, fom ler meder ifald man isteden for Bog- har brugt Fyrrekul,
da deraf i faa Fald rages mindre.

Da her handles om faadanne Biergarter, hvori, udvortes at see tik,
ikke formodes at vare Jern, faa vil det, rü’V for Begyndere i dette Fag,
maaffee ikke vare uden Nytte paa den nrermeste Maade at lare at kiende disse
Biergarter, for siden med mere Sikkerhed at kunne afgive sig med et stsrre
og vidtlofligere Arbejde.

For at overbevises om, hvorvidt de forehavende Biergarter cre jern
holdige, stodcs deraf 1 Qvintin til stint Pulver, hvorpaa hceldes 1 Lod maadelig firerf Salpetersyre i et faakalyet Nonchenglas, hvilket lsfdiq bedrekkes
med lidet Papir; denne Blanding hrenges over Glodcr udi en Seglgarustraad imellem Fingerne, eller fattes i en Sandkapel eller og paa en varm Ka
ke lovn, for faameget fem tu tidigt at digerere; Biergarten vil herved, om
ikke ganffe, dog for en markel i g Deel tilligemed den indeholdende Jernjord
blive oplost, ifrer naar Materien under Digestionen faaer vel Varme eller kaage§ med bemeldte Syre, hvorved dog Oplssningömidket ikke altid faaer en
meget mrerkelig g nul Farve, fordi famme tillige indeholder en Deck af Bierg
arten.
Oplosningen kan og befordres ved at tilfrette 4 Kiskkenfaltfyre; men
for at erholde et smukt blaat Prrecipitat, hvorom strax ff'al meldes, er det
bedre at nndvare denne Tilfatning.
Imidlertid maae man vare forsynet med en god Blodluud, som findes
tilstrakkclig beffreven og lader sig lange bevare i en tilbunden Flaffe; i Man
gel af saadan Lund, kan man selv lave sig samme med liden Umage, naar
man digererer 1 Qvimin god Berlinerbkaa med i4 a 2 Lod Potaffeluud, hvor
hos dog maae vides, at denne Tilberedning gierne indeholder lidet Jern; men
da det her ikkun gielder om noget eller intet, liden eller megen O.vantitet Jern
skulle findes i Biergarten, faa kan man i Mangel af hiin Blodluud beliene
sig af den rre, og kommes da, faaledcs i | Pagel destileret eller fer If Vand omtrent 20 Draaber af Biergartens Oplosning, fern vel blandes med Vandet,
og deri atter ligefaa stor Portion af forbemeldte Lund, hvorved Jerujorden af
for st e Oplosning ville ffille sig af Blandingen med en smuk blaa Farve i stsrre

Samling. V. 25,
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eller mindre Qvantitet efter Bjergartens mere eller mindre Indhold af Jern,
hvorved det tillige maae merkes, nt en saadan metallisk Extraction vil vise sig
ved riigholdige Jernjordarter med et bruunfarvet Bundfald, dersom Oplos
ningen ikke tillige medfsrer noget lidet Jordagtigt, hvilken i manglende Fald
kan efter Oplosningen tilscettes enten af en reen Kride eller Allunjord, men
ligeledes gives Tid til Oplosning.

Den sidstomtalte Potaffcluud kan forfcrrdiges af i Deel hvid Viinsteensalt og 3 Dele serff Vand.
Heraf kan man da ei allene leere ar kiende de under Heender havende
BiergarterS Jerngehalk, men eg, ligesom man har vceret agtpaagivende ved
Proven, blive istand til at ssionne, hvad enten de indeholde lidet eller meget
Jern.

s
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Formula P o ly nomiorum.
En almindelig Formel for Coefficienterne udi Polynomier:
Af

I. N. Tetens.

Forerindring.
rxJcti almindelige Regel for Coefficienterne af Polynomier har vceret en Gien

stand af Spekulationen for de sierste Mathematiker.
Hvad Leibuiz, Brodrene Jacob og Johan Bernoulli/ Moivre, Euler, Kastner, Schön
berg, og tilsidst Hr. Professor Hindenburg have opfundet desangaaende,
findes famlet udi den sidstnavnles Skrivl: Infinitinomii dignitatum expo
nentis indeterminati Hiftoria, Leges ac Formula?. Edit. alt. Gottingæ
1779.
Den Eulerste, og udi dens fulde Almindelighed af Hr. Hoftaad
Kastner beviste, Formel er bare analytiff, men angiver de efterfslgende Cocfficiemer kun medens deres foregaaende, og ei enhver for sig allene udenfor
sin Orden.
Hr. Profcsscr Hindenburg har viist hvorledes samme erholdes
hvert for sig ved Combinaltonömethoden; men den Formel, som han gi
ver, indeholder ikke Coefficienterne selv analytisk, det er, saaledeö, at der
blot udfordres analytiske Operationer for at erholde den, eller blot analytiske
Substitutioner.
Formeler» angiver mere de combrnatoriste Operationer, hvor
ved Coefficienterne opfindes; derfor ogsaa Combinationsmethoden foruLscrlteS
som bekiendt for dem, der ester en saadan Formel vil opsone Coefficienterne.

Kk 2
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Sandt nok, ot denne Methode er nu reduceret tik nogle simple og almindelige
Grundscrtninger, og mon kan nok antage dem blandt de andre analytiske Ope
rationer, ligesaavel som man har giorl det ved Differentieringen og Integre
ringen.
At den samme Methode er meget brugbar hos adskillige andre ana
lytiske Problemer, er ogsaa beviist; men alligevel bestaaer den udi en egen
og af andre analytiske Operationer scerskilt Omgangsmaade ved Stsrrelsen,
som man gierne vilde undgaae, naar den kunde undgaaes.
Paa Grund
deraf har jeg troet, ar det kunde endnu blive Umagen vcrrd, og ct Slags
Udvidelse as Analysis, at opfinde en blot analytisk Formel, hvorved Comdinationer ikke mere behoves.
En saadan Formel er den, jeg her fremscetter.
Naar man bruger samme udi dens forste Indretning, saa udfordreS der endnu
Substitutioner eller Evolutioner; rhi Coefficienterne, som seges, kan indbe
fatte en storre Mcengde af heterogene Producter, hvoraf kun nogle angives
umiddelbar, og de ovrige, saa at sige, samlede under visse Clasftr; men for
at faae dem alle enkelt, kan disse Samlinger eller Etasser udvikles ved Substi
tutionen efter den samme almindelige Formel, uden al dertil behoves en anden
Slags Operationer end bare analytiske.

§• I.
Der gives tvende Slags Polynomier, jeg her vil handle om.
Det
forste er af felgende Form, (a 4
* bx
cx2 4
* 4
* qx1)'1 eller (ax 4
* bx2 4«

cx3 4
* 4* qxr-!'1)n, og stige, hvorudi Delene skilles fra hinanden og folger
hinanden ester Potentserne af en. foranderlig Srorrelse x.
Coefficienterne
til de Potenrftr af x ere det der skal angives.
Samme kan indeholde saa
mange enkelte Dele eller Producter som man vil, saa bliver disse alle anseet
som en enkelt Coefficient.
ScetteS (a
bx 4«cx2 4< 4« qxr)n == A4
ßx
*
4- Cx2 4^ 4
* Qxr, saa ere A, B, C...Q Coefficienterne af det Polynomium,

hvorom tales.
Polynomier af den Form (ax 4» bx2 4« cx3 4
* 4
* qxr+l)n, hvori der
ingen Coefficient haves af x°, reduceres meget let til de af den Form (a4
* bx
cx 2K4< 4
*
4
qx") n.
*
Derfor kan den forsir her amages som den almindelige.
Det andet Slags Polyllomier angives ved Formelen (a 4^ b 4
* c

4H4«q)'\

Udi disse ansees for adskillige heterogene Dele, de Producter,
som
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fom indeholder andre Factorer, eller samme Factorer i andre Potentscr. Fackorer ere altid de udi det givne Polynomium a, b, c....
Den Orden, hvori
Delene folge paa hinanden, bestemmes efter den Orden af Bogstaverne a, b,
c... og af fammes Potentscr: f. Ex. an er det forste Product, hvorpaa an-1 b
folger; derefter aI1-Ic, a11""1 d 0. s. v. indtil Enden af den, som indeholder
a11-1; og derpaa folger a11""3 b2, an-2 be, an“3bd 0. s. v.

§. 2.
Det Polynomium a q bx q ex2 q q qxr, hvis Coefficienter antages

fom given, ligeledes a q b q c q q q kaldes oprindelige Polynomier (feries
fundamentalis).
Udi Polynomier, som ere Producter af andre, af Formen (a q bx q

ex2 q q qxr)n . (00 q ßx q 7X2 q q xx1/ gives der tvende oprindelige
Polynomier.
Ligeledes udi de af Formen (a q b q c q q q)n , (a q ß

q 7 q *i '*) v*

hi

§• 3For al erholde en mere kcqvem Form for terminus generalis af Sotf«

at der
altid gives udi det oprindelige Polynomium saa mange Dele som Or
denstal (numerus termini) af Coefficients angiver. F. Ex. naar den

ficienterne udi del Polynomium (a q bx q cx2 q q)m, kan antages,

nte Coefficient, som horer til xn_I, skal haves, saa bliver der forudsat n
Dele udi der oprindelige Polynomium.
Hvor det sidste er et infinitum, da
haves virkelige« saa mange Dele; hvis ikke, saa kan de som mangler singe
res, og derfor sattes Nuller.
Skal man f. Ex. angive den 6te Coefficient
udi (a q bx q cx2 q dx3)4, der horer ril x5, saa kan det oprindelige Poly
nomium antages at vcere a q bx q cx2 q dx3 q ox4 q ox
.
*
SaaledeS
bliver numerus termini af Coefficiemen, fsm skal angives eengang for alle,
den samme mcd Antallet af Delene udi det Stykke af det oprindelige Polyno
mium, som kan bruges til hiins Betegnelse.
De forste og bestemt angivne Coefficienter af det oprindelige Poly
nomium a q bxq cx2 q q betegnes med a, b, c... selv; de sidste, som kun

Kk 3

ube-
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ubestemt (Fal angives, f. Ex. den nte, kan betegnes med numerus termini
n med en liden Forandring, saasom [n].
SaaledeS bliver [n] den nte Co
efficient, [n—i] den (n—i)te, o. s. v.

Og paa demie Maade kan den terminus generalis af Coefficienterne, eller den nte (Eotfftcient ubi det Polynomium (a 4 bx 4 ex2 444
[n]xn“x 4 4 4)in anzioes ved et Stykke af det oprindelige Polynomium,
fom gaaer til den nte Coefficient af samme (iberegnet den sidste), med Tilffrivning af Potentfen m, og naar der fcettes for famme et T, saaledes:
T(a 4
* bx-4 ex2 4 -V [n]xn-I)m.
Delte Udtryk kan endnu afkortes. Da
de Pokcmser af x, som horer til de Coefficienicr, hvis numerus termini
ere given, af sig selv ere bckiendte, faa kan isteden derfor sattes T (a 4 4
[n])m.
Der behoves (un at angive den forste og den sidste Coefficient af det
oprindelige Polynomium, da de imellem bem faldende haves desuden.

Naar m = i, faa er T(a 4 4- [n]) felv n, eller den nte Coefficient
til x11-1 udi det oprindelige Polynomium.
Efter fa ni me Regel er T(b4 4[n])m ben Coefficient udi Polynomium
(b 4 cx 4- dx2 4 4- [n]xn-2)m, hvis numerus termini er ben samme med
Antallet af Delene ubi b 4
* cx 4
* dx2 4« 4
* [n]xn-2.
§. 4»

,
S ce t n i n g r.
Naar den Rwkke a 4- bx 4 cx2 4 4 [n]xn-1 multipliceres med
den anden ^4« ßx 4- w 4 4* [v]xn-1, faa bliver den nte Coefficient,
det er, den tilhørende til x11™1 ndi Productcn (a4bx4cx24 4[n]xn~I)
. (a 4 ßx 4
*
4 4 [vjxn-1), Summen af Producterne, fom faaes
ved at multiplicere den forste Coefficient i den ene Factor med den
nfe i den anden; den anden af hiin Factor med den (n—i)te af denne,
og saa videre, den mrstfolgende udi af den ene Factor med den ncrstforegaaende udi af den anden; eller, de forste n Coefficienter udi af
den ene Factor med de i en omvendt Orden tagne n forste af den an
den, een af hiin mcd een af denne.
Under
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skrives

a,
[v]y

c . . . [n —2],
[v-2] ... 7,

b,
[v— 1],
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[n —1],
ß,

[n]
cl,

ft a har man den ftgte nte Coefficient udi Producren.

Beviis.

Det er en umiddelbar Folge af Operationen, naac den

multipliceres:

a P bx P cx2 P p [n—1] xn-2 p [n] xn~x
med cl P ßx P7X2 P p [v —i]xn~2 P [v] xn_I;
thi Coefficienten af xn-x, eller den nte udkommer/

-- ['■>]
P ß [n-~1]

•fr <y[n-a]
•} x"-1.

4.
•fr
*

[v — 1] b

•fr [»Ja
Bemerknittg.

-J

Coeffcienterne udi den ene eller ndi den anden af Fae«
torerne kan veer c Nuller. Den almindelige Scmnng bliver den samme; men
blandt de enkelte Producter gives der i saadant Fald Nuller.
F. Ex. der
skal sindes Coefficienten lil x7 udi Productet (a P bx P cx2 P dx5) .(ap
ßx P 7x2 P ZX3 p fx4) eller udi Productet (a p bx p cx2 p dx3 p ox4 p
oxf P ox6 P ox7) med (s P ßx p 7X2 p ZX' p fx4 p ox? p ox6 p ox7);
saa har man a, b, c, d, o, o, o, o
og o, o, o, s, A, 7, ß, a;

derfor bliver de Coeffnienten af x7, eller den ottende i alt.
For at finde den Zte Coefficient har man
a, b,
c,
d,
o

Vg

r-,

fta bliver samme ae p

3,

7,

ß,

cl\

p 07 p dß p o
.
*
§.

5.

2J8
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S ce t n i tt g 2.
Den nte Coefficient udi Qvadraten (a 4- bx 4- cx2 w [njx0-1)2
eller T(a4-4-[n])2 (§. 3.) er den dobbelte Summe af Producterue af
de begge yderste blandt de forste n koefficienter udi det oprindelige
Polynomium, og af ethvert Par af denne, som er lige frastaaende
fra den forste og fra den nte, med Tillcrg af Qvadraten af den meb
lemste, tiaar n er et ujevnt Tal. Der er: T(a4-4-[n])2 — 2a [n] 4»
2b [n—1] 4- 2c[n—2]44-g2, naar g er dsn mellemste imellem a og [n].

ved

Beviis. Efter den serste Scrtning (§. 4-) fases den nte Coefficient
Multiplication nd af
a,
b . . . g . . . [n-i],
[n]
og [njk [n—1] - - - Z ' - - - b,
ä,

og den

bliver La a fn] 4- b[n—>i] 4-4- gg 4-4- [n—i]b 4- [n]a
eller 2a[n] 4- abfn —1] 4c-4
* g2.

§♦ 6.

Folge

selv

i.
Skal den nte Coefficient vcere selv den forste,
a; fa a bliver samme a2.
Derfor T(a)2 = a2.

Folge 2.

eller [n]

Paa samme Grund er 'F(b 4-4- fn — i])2 zzz 2b[n — 1]

*4 2c[n—a]4-4-. Men her
cx 4- dx2 4-4- [n —i]xn-1)2.
Bemcrrktting.

haves dcn nte Coefficient üdl O.vadraten (b 4-

koefficienterne i a 4-bx 4-cx2 4-4- kan ffrives paa

Stykke Papir i deres Orden, og i omvendt Orden paa et andet Stykke,
med Tilsertning af Nuller bag efter eller foran, saa mange man vil.
Disse
begge Stykker lcrggeS under hinanden paa den Maade, at under den nte
»aa det ene Stykke kommer den ferste paa det ander.
Saaledes har man
firår de enkelte Producter, font ere udi den nte Coefficient.
F. Ex. naar
det oprindelige Polynomium er a 4
* bx 4- cx2 4- dx5, faa ffrives

et

paa
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1 010j

paa et Stykke' Papir A

| a | b' |1 C 1 d 1 0 1

paa et ander Stykke B

; 0 | 0 |i 0 J d 1 c f b 1 a [

For ak faae s. Ex. den 7de Coefficient, lcegges under den 7de paa A, som
her er er Nul, den ferste af B, nemlig a, og Multiplicatione» giver dd#
For den femte Coefficient faaledcs:

fa I b I c I d I o I o I o j

fo I o I o I d I c I b I a I
og da bliver samme rbd 4< cc.
Men Coeffcienterne udi Qvadraren findes desuden saa let, ar samme
hver Gang kan ansees som given.
Derfor oqsaa T(a4’4<[n])2 som given
uden nogen videre Substitution eller Exposition.

§. 7.
S w L n i n g 3.
T(a4‘44[n])2 = aa[n] 4* T(b 4« 4- [n—i])2, det er, den nte
Coefficient udi Qvadraten (a + bxHb cx2 4<4<)2 indeholder Producten
aa[n] med Coeffieienten udi (bHbcx^dx2^)2, tlemlig udi Qvadra
ten af det oprindelige Polynomium, naar dens forste Deel er fradra
gen, og den ovrige divideret med X. Numerus termini af dcn fidftomtalte Coefficient T(b4
4*
[n—i])2 er lige med Antallet af Coefficienterne udi
b 4« cx 4< dx2 4-Hh [n —1]. Den er derfor den (n—2)te udi Quadrate»
(b 4* cx 4* dx2 4,4-)2.

Beviis.
ac[n—2] 4*

Efter §. 5. er T(a4^4
*
[n])2 = 2a [n] 4* ab [n—1] 4«
Men abFn —1] 4> 2c[n—2] 4-4
*
= T(b4-4
[n
*
— i])2.

Folge i. Ligesom T(a4
4
*
[n])2, naar [n] skal vcere det samme
med a, eller T(a)2 bliver = a?, saa bliver ogsaa T(b4-4< [n —i])2 = b2,

N'-

Samling, v. B.

dl

naar
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naar [n—i] — b. Derfor bar man T(a4-b4-c)2 — 2acHb T(b
P4-[n
*

—i])2

= aac4<b2# fordi her er [n] — c, otj [n —i] == b.

Folge

2. For enhverPotents afExponenten m bar man T(a4
4-[n])
*
m
= am, naar [n] ffal vare a.
Ligeledes er T (b 4-4- [n])m ~ bm, naar

[»]=b.
Bcmcrrknjng.

ffftr T(a
Fb)
*

Den anden Coefficient udi (a 4
* bx HP ex2 4<4-i)m,

m, er efter Binomialformelen mam-Ib.

Del fam me fees i det

folgende, fom en ConftqventS af Polynomialformelen.

§. 8.
Sætning

4.

Den almindelige Formel for den nte Coefficient udi Polynomium (a *1' bx4^ ex2 4?4-),n bliver folgende:
ma'11“1 [n] 4<

am**2 T (b 4*4« [n—i])2

Beviset ffal gives i det felgende.

Formelen gielder almindelig lige

T (a 4 *t [n])m

som

formula binomialis,

Exponenten m kan vcrre negativ og

§

en Brok.

9.

Bemærkning 1. Formelen giver kuns den forste Deel af den ssgte
Coefficient heel udviklet, nemlig Productet main—I [nJ.
De ovrige Dele
ere endnu selv termini generales af Coefficienterne, nemlig:
af den (n—r)te udi (b4- ex 4" dx2 4-Hb)2,
-

-

(n — 3^te ubt *(b4 cx4- dx2 4-4-)3, 0. s. v.
(n—m)te ut>i (b
cx
F
*
dx
24r
*F)
m*

Be-
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Bemcrrkuing

2.
Formelen endes hvor am-m = a° = 1, tiaat
Exponenten m ere ek heelt T-4.
Men den endes ogfaa, naar numerus
termini er saadan, at [n], eller [n—1] eller [n—2] 0. s. v. indtil [n—(m—r)],
i det oprindelige Polynomium b HH cx Hr dx2 HrHH falder fammen med b; thi
da bHH cxHH dx2 HHHH begynder udi b, saa ere de, fom skulle vcere for b,
Nuller.
Og naar den (n~m>F i)tc Coefficient udi a >4 bxHH cx2 4 HH stal
vare den forste, nemlig a, saa bliver samme Nul udi b4"cxH
*
dx2 4HH.

Deraf folger ogsaa at den anden Coefficient udi a HH bx HH cx2 HHHH
bliver altid rnam-Ib, som forhen er sagt; thi hed er [n] = b, og
T(b 4«4- [n—-1])2 = o.

Bemcsrklling

3.
Den videre Udvikling af Delene udi Formelen
steer efter den samme Formel ved Substitutioner; samme selv viser:
Exempel I.
At angive den fferde Coefficient (den til x3) udi den
femte PorentS af a 4
* bxHH cx2 4
* dx3 4-HH.

Her er rn — 5, n ~ 4;
[n] = d, [n —1] — c, [11—2] = b, [n—3] == a;
•

derfor T(a44d)’ — 5a4d 4 ^-|asT(b4c)3 4 |™|a3T(b)s.
Nu ere T(b)3 zzz b3,

og T(bHHc)2 = 2bc;

derfor T(aHHHHd)y = §a4d HH io. 2a3bc HH ioa2b3.
Erempel 2.

Lad voere m = 5, n = 5; saa bliver [n] = e,

*[n — 1] — d, [n—2] — c, [n —3] — b, [n—4] = a; og T(a4'4
ej
*

f

a3 T(b4c)5 4 ’'aT(b)4.

= 5a4e 4 |^a- T(b44d)3 4

Nu hur man T(b44d)3 — abd4T(c)3 — zbd 4 c3;

T(b4-c)5

= 3b?c; (Resten ere Nul.)

1(b)4

— b4.

Deraf faaeS T(aHHHre)7 = §a4e HH ipa3(2bdHrc2)HH rv. za2b2e 4 §ab4.

Ll 2

Ezem-
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Elmpts 5.

ScrtteS m = 5,

04 ter for [n] = f, [n—1]

Bland! diffe ferste 6 Coefficienter, a, b, c, d, e, f, fan

— e, 0. s. v.

der gives Nuller.

T(a**[n])?

Nu er

=5^ * ^a'-T^^e)2 4-

a2T(b^4-d)5

T(b*P^e)2 = 2be
rcd;
T(b^^d)3 = gb2d 4« ^bT(c)2 = sb2d 4« gbe2;

T(b*r-c)4

= 4b'c;

T(b)?

— bf.

' Derasfaaesl(L^^s)^ = 5a4f*b io.2a5(be>^cd) 4*io.3a2(b2d4«bc2)

4- 5.4ab3c 4* bs*

§♦ rv.

Bemcerkning 4.

Betragter man lidet noiere Formelen,
T(a4.^[n])m = rnam-I[n] 4
~-üam-* T(b * 4- [n-r])
*

*

™ (771\(m~.-a) am~5 T(b 4. 4- [n-2])5 4. 4. .4.

~

T(bt4-[n-(m-i)])m;

saa sees:

a) At Talcoefficienterne udi de sårskilte Dele, hvori beit fegte
Coefficient fremstilles, ere de samme med Bmommlcoefficienter.
Denne formula polynomial har Anseelsen af en formula binomialis.

Alle Dele as Coefficienterne, hvoraf am~z er eu Factor,
gives samlet paa eengang. Der gives alad m as dem.
c) De
b)
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c) De svriffe Dcle gives ikke strap enkelt, men hele Samlinger eller

Elisser af dem.

Det andet Stykke udi Formelen giver alle de enkelte Pro

ducter, hvoraf am—2 er en Factor; det tredie alle de am~3 indeholders og

faa fremdeles.

Disse Classcr cre fcerffilt af hinanden, og hver of dem in

deholder blot Prodncterne, fom ere heterogens med dem udi en anden Classe,

heterogene Producter ere her de,

som indeholder enken forffiellige enkelte

Factorer eller diverse Porcurser af samme Factorer.

Coefftclentcrne udi del

oprindelige Polynomium ansees for de forste Factorer.

d)

Ethvert Stykke af Formelen udvikles efter samme Formel ved

Substitutionen, og derved faaes de udi der Stykke indeholdne Producter i
dercß Folge,

og ligeledes paa den Maade,

at alle heterogene ere samlede

under een Summe.

Producter, hvorudi am~3 er Factor.

Der gives nemlig

2])5.

Denne Classe angives ved T(b^
T(b4«4- [n—a])3

I Folge af Formelen faaes

= 3b2 [n—2] * l-|bT(c^^[n~3])2 * T(c
[n**

Derudi haves alle Producter,

4])’.

som indeholder am~3 med b2 og de med b,

og de sidste igien i samme Ordcn; herefter de,

hvorudi er am~3 med c5,

forudsat at Formelen rkke forcnd ophorer.

Det sidste Stykke af Formelen,
angiver Produkterne,

nemlig T (b4«

som ei mere haver a.

[n — (m —

Den forste enk.lre Deel af

denne Classe- er mb,n-1 [n—og naar den (n—(m—i))re Coeffi
cient i del oprindelige Polynom um sammenfalder med b, bliver denne Deel

bm, og den sidste hvorved Roekken ophorer.
Naar man kommer til dcn Deel, hvor a udgaaer f ni Factor,

fag

sees let hele Felgen af de ovrige.
Denne er tun samme som ved de foregaacnde, 6'ot for er andet oprindeligt Polynomium, fom begynder med b,

og hvorudi numerus termini tages n—m.

Ll 3

e) Et-
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e) Ethvert Stykke af Formelen kan udvikles føl
*

sig selv, i den Folge

man vil; rhi ved Udviklingen af et saadant Stykke facrcs aldeles tnu noget

af Produckern e, indbefattet udi de andre Stykker.

/) Naar alle Substitutioner ere steet, saa har man for'den
segte Coefficient et heelt og reent analytiff Udtryk.
§.

Bema-rkning

5.

ir.

Hvor numerus termini er et stort Tal, der ud-

fordrcs ogsaa mange Substitutioner, forend man kommer til de enkelte Pro-

Men saa mange de kan vare, saa viser Fremgangsmaaden,
at der ci kunde gives en kortere Methode for at erholde alle de enkelte
heterogene Dele, uvgiorende den sogte Coefficient; thi Formelcns Brug

ductcr.

udfordrer ci mere af de simple Operationer,

som her ere MuUiplicakioner,

end Antallet er af de heterogene enkelte Producter,
udfordrer sin egen sårskilte Operation,

homogene

hvoraf ethvert for sig

naar de scrrffilt fra hinanden skal

angives.

Alle de

eengang.

Blier derfor Regningen vidtloftig, saa ligger Grunden i Sagens

Narur.

Materia longa eft.

For Erem pel.
cx2

Producter angives samlet i deres Summer paa

Naar udi den 4de Potents af Polynomium a

bx

hvis numerus n er 12,

som

kx9 Coifficienten skal angives,

beregned paa den scedvoulige Maade ved at multiplicere indeholder 53 Dele,

men ikke bare heterogene; faa har man m — 4, n zz 12, [n] z= o, og

[ri— i]

zz: o,

(fordi Coefficienterne af x’° og af x11 ere begge Nuller i det

givne Polynomium); fremdeles [11—2] zzz k, [n—3] zz: i, 0. s. v.

Derfor T(a

[n])4 =z 4a5 [n]

^a2T(b

[n— i])2 *£•

^3^aT(b4-^[n-2]) ’ * T(b* + [n-3])4.

Men
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Men i) a5 [n] = o.
2) T(bHHHF[a---i])2 = ab[n-—1] 4 ac[n—2] 4-HH

— o HH ack 4' adi HH aeh 4
* afg.
3) T (b4<4< [n-2])5 = 3b2k HH

b T (cHFHH i)2 4< T(c
*FHH

h)X

I gien T(c4-4 h)3 zz: 3c2 h 4- ~ cT(d4,4eg)2 HH T(dHfHHf)3;
og T(dHHHHf)’ == 3d2f HH^~de\

Derfor T(b
*PHH

[n—2J)’ — 3b2k HH 3b(2ciHF adh^ aegHHf2)

HF 3c2h HH 3c(adg 4
* aes) HH 3d2fHF 3de\
4) T(bHHHH[n—3j)4 = T(b44<i)4 = 4b3! 4«

b2T(c4<HHh)2

HH^4^bT(cHHHbg)3 HH T(cHF4-f)4Men T(cHHH g)3 =30’g HH

cT(d>FHHf)2 HH T(d4e)3

(— 3d2e);
og T(cWf)4 — 4csf 4- f^fc2 T(dHHe)2 HH

c T(d/.

Substitueres disse, faa har man
T(a4-4-[n])4 = 4a3o HH

a2 2 (bo HH ck HH di HH eb HH fg)
*
adhHH
aeg4- f2)
((3b(bk4<
b(bK|r 2C14
*2ci4
2dn 4- ae£

? HH 3c (ch HH 2dg 4
* aef)

< HH 3d (df HH e2)
HH 4b3! HH "I b2 2 (chHH dg 4
* ef)

4L3.2bf3c(cg
acif4-e
*
*3d2e

*±ii2b
1-2-3 I
1-2-3

3)

HH 4C3f 4* —3 ca2de

Her
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Her sees at der gives 25 heterogene Producter, fom ikke kan samles i een
Jeg har ellers tilsat rvende Dele, som ere Nuller, nemlig 43'0

Summe.

Bemcerkuing 6.
Coefficienterne beroet
*

Mcrngdcn af de enkelte heterogene Producter udi

for sterste Delen paa numerus termini, deels også a

paa Exponenten af den PotentS,

hvortil Coefficienterne hore.

Dct sidste

qaaer ikke videre, naar Exponenten m xz n —1; thi bliver samme endnu

storre,

saa forandres derved blot Talcoefstcienterne af de enkelte Producter,

Uden at Mcrngden af samme, som heterogene Dele, forstorres.

F, Ex. Naar n

4, saa bliver den fierde Coefficient udi den tredie

PotentS (a^bx^cx2^ ^)5 eller T(a^^d)3 = sa2d
T(b)5 = sa2d
3.2abc 4< b\

saT(b^c)2

Tages rn — §, saa bliver

T(a^^d)^ = 5a4d * £fa’T(b
cp
*
zzz $a4d

io. 2a5 bc

* ^a’T(b)’
ioa-b3.

Dette sees umiddelbar af ben almindelige Formel;

thi naar Exponenten m

har den Sterrelse, at udi del sidste Stykke T(b -P

(n—(m
*pi))te

[n—(m —i)]),n den

saa endes den,

og enhver

hoiere Exponent forandrer Binemialcoefficieuterne udi Formelen,

men giver

ikke

Coefftcicnt bliver samme med b,

mere enkelte heterogene Producter.
Naar n < m, saa endes Formelen for den a, som den forste Coeffi

cient, ndgaaer udaf Producterne.

For n 2ZZZ 2, eller for den anden Coefficient i enhver PotentS m,

har man, som forhen er sagt,

ma'11”1 b,

og for den tredie maIH"~1 b

Be-
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jaa er den sidste Dees aslid b'n.

1, fa a fanes ved Udvikling af T(b-£< ^[n—(m-—!)])™

Na ar n — am

efter Formelen igicn fom dens sidste Stykke T(c»p ^[n—(2ni~2)])m eller

Bema'l'klüug 8.

Naar n d> 2M -p r, faa bliver b ikke mere fom

Factor hverken udi c,n etter i de folgende Producter- ligesom forhen er sagt
om a, fom ved bm udgaaer af Factorerue.

Bemwrkttiug 9»

Mcengden af de heterogene Producter,

Coeffi-

cienken af O.vadratet T(a-P -F[n])2 indeholder, ere ”, (11 s?al vcere nume

rus termini)»

Naar n er et ujevnt Tal, ar

1, og

— r

4 , faa

maae endnu tillcegges for dcu Brok, f, et Product, og dette bliver et O-va
drat.

Hvor der ere Nutter blandt Cocfficienterne i dct oprindelige Polyno

mium, da bortfalder derfor nogle Producter.

Denne sidstomtalte Correction iagttaget, faa har man i den nte Coef
ficient af den tredie Potentö - .

enkelte heterogene Producter.

her n — 2 , faa bliver ~. ~~~ — L.

Sorties

Denne Brsk gielder for Eet.

Den nie Coefficient udi Potentfen m indeholder ~ Coefficienter af de udi

Potentftn af Exponenten m —1.

Men under disse Potentfer forstaaes ei de

af det oprindelige Polynomium felv,

men af andre Polynomier, fom ud

komme af det oprindelige ved Fratagelsen af Dele og Divisionen med x, og
fom endnu videre bor udvikles.

Og den famme nte Coefficient udi Potentftn m indeholder ” .

Coefficienter, fom henhore til Potentfer af Exponenten m—2.
Angaaende Antallet af de endnu lavere Potentftr,

fom bliver at ud

vikle for at faae de ommeldte enkelte heterogene Producter, faa bliver det ab
Vi'S

Samling. V. B.

Mm

mim
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mindelige Udtryk, hvorved hiin kunde angives, og derved Mcrngden af Sub

stitutioner beregnes, alt for meget sammenfat.

feiner man urer ----- .m~>

For de af (rn —z)de Parents

Derved forii6|"«»e6 n > m
t.
*

§• -Z>
Den almindelige Formel gielder ligeledes naar der gives

7? fee I.

>''andt de forste antagne n Coefficienrer af det oprindelige Polynomium Nuller,
paa disse Nuller folge andre,

'.nru'ssient
e.

som ei ere det.

Afkortningen,

som u. • ' folger ved Substitutioner, findes af sig selv.

ex4,

Se lies det oprindelige Polynomium a -F bx

t?ges a F bx

cx2

dx3

saa kan derfor

ex4, hvor c — o, og d = o.

SaaledeS

fa a er man for den femte Coefficient af den fierde Potents efter Formelen

■

T(a^4e)4 — 4»5e 4> t-|a2T(b
*

4-d)2 4- ^|aT(b^c)5 4>

T(b4-b)4.

Det ferste Stykke er 4a3e; det andet indeholder T(b^ -pd)2 = 2bd

o;
pb)
*
T(b

Let tredie har T(b *
pc) 3 zzz zb2e zzz o,

4 ~ T(b)4 zzz b4 = o.

c2

og ligeledes det sidste

Der bliver derfor kun igien 4a5e som

den sogte Coefficient. .

Folge 2.

Det oprindelige Polynomium lad vcrre a

3xr-f< vxs4Hh
.
*

De Exponentcr d, r, s, t, naar de ere rationale Tal, fan altid hcnfores til
en arithmetic Rcckke, hvorudi samme indeholdes, og denne Rcrkke opfindcs

ved bckicndle Methoder.

Soer denne Rcrkke er funden, og Differentsen udi

samme d, saa kan istcd/n for det givne Polynomium chives

a

bxd «F cx-d «F 4
* ßxr 4« -F1 7XS 4
*

^xr -4- -b

og man har numerus termini for de Coefficienter til xr, x6, X
* udi den

sidste Rcekke.
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Ligeledes har man samme Ordcnsral for enhver Coefficient ubi
(a

bxd 4
* cx2d -b

ßxr

Hh 7XS

-b 3xr)m,

og saa kan man giøre ester Formelen.

F. Ex. Det oprindelige Polynomium ffal vcrre

og Cocfficienten til x3 sk l sindes udi den stude PokentS.
et

bx4 -F cx^ >b dx4

mx^

[n]x3,

ex

fx4 -b ßx
*

Man skuver derfor

gx5 4« 7X2

hvor alle Coeffscienter ere Nuller,

7X2 -b Zx^

ßx^

cc

3x4

lx5_

undtagen «, ß, 7, A.

Her er alrfaa m — 4, n zzz 13, [n] = o, [11— 1] = o, [11—2] = o,
[n — 3] — Z, 0. f. v.

Derfor T(a 4« -p [n])4 = 4a3 [n] -b p^|a2 T(b

[n—-rj)2 «-p

421^aT(bdh+[n-2])s * T(bdh^[n-3])4»
Deraf giver bet sidste Stykke T(b
p
*

Hn —sl)4/ naar bet udvikles, Classed
*

af Producterne, hvoraf b er Faclorer, undtagen bet sidste T(c
p
*

Alle hine ere Nuller.

Men T(c^^[n~6])4 giver bare Classer, fom in

deholder c, undtagen bet sidste Stykke T(d
F
*

d4 zzz o»

*P[n —-6])4.

g])4 — T(d
pd)
*

4n

Alle disse ere derfor Nutter.

Ved Udviklingen as T(b
b
*

►Hn—2])3 faaes iglen kun Delene, som

har Factoren b og ere Nuller, foruden T(c
P4])
*
Nuller, med det sidste T(d>P4
[n
*

tiplicerede med d, og T(e
P
*

3/ der ogsaa giver

—6])3, hvilken iglen giver.,Delene mul

*P[n —8])3 = e5 = o.

Nu er desuden 4a3 [n] = o.

Der bliver altsaa kun tilbage
=

a2 T(b>b
a2 *
(2bm^2cl
p
b
2e7
2dS
2fg^ß

2)

= ^-| a2 ß2, fordi hele Resten er Nul.
Mm 2

§. 14.
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§* 14»
Beviis af den almindelige Formel.
I.

Angaaende Coefficieuterne udi Qvadratet, faa har man (ester §, A.

eg §. 6. Felge 2,)
4[n])
*
T(a
3 = 2a[n]4T(b44[n-i])3,
T(a44[n—1])2 = aa[n —1] 4T(b44[n-2])\ og

T(b44 [n—i])2 = 2b[n—1] 4 T(c
4
*
II. Samme Formel

cv

rigtig

for

[n—2])2.

den tcedie Patents,

ekler for

T(a44 [n])5 = 3a2[n] 4~|aT(b44 [n—i])3 4 T(b44[n—2])\
Dette sees saaledcs:
1) Lad vare (a4bx
cx
*

244)3 = A4Bx4Cx244[N—IIJx11""2

4 [N—IJx11“1 4 [N]xn, eller den nte Coefficient udi Qvadrarek er [N],

den (n—i)te [N—I], sg den (n—2)te

0. s. v.

2) Saa har man i Folge af §♦ 6.
[N] z=T<a4 4[n])2 zzz 2a[n] 4 T(b 44 [n-1])2,

[N—I] = T(a4
[n
*

—i])2 =2 2a[n —1] 4 T(b44 [n~-2])2,

[N—II] z= T(a44[n-2])2 = 2a[n-2] 4 T(b44[n-3])2
4“ 4 4*

[n
*
T(a4

C

—(n—3)1)2 — T(a44c)2 = 2ac4T(b)2 = sac4b2,

B

T(a44 [n—(n—2)])2 zzz T(a4b)2 zzz 2ab,

A

: T(a44 [n—(n—i)])2 zzz T(a4a)2 = a2.
3) Ester Scetning 1« §. 4. er den nte Coefficient udi (a4bx4cx24
)
*

5

ru (A 4 Bx 4 Cx2 4 4) . (a 4 bx 4 cx2 4 4) , eller T(a44[n])5
zzz a[N] 4 b[N—Ij4 c[N—II]44 [n —2]C 4 [n—i]B4 [n]A

= aT(a44 [n])2 zz: 2a2fn] 4 aT(b44 [n—1])2
4 bT(a44 [n —i])2 zzz 2a[n —i]b 4 bT(b44 [n—2])2
4 cT(a44 [n—2])3 zzz sa[n—2jc4 cT(b4
[n*

*
4.4

—s])2

.

4

[n—2] C
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4 [n—2]C = [n—2] T(a44c)2 =z [n—2]2ac 4 fn—2] T(b)2
4 [n—<i]B zzz [n—i]T(a4b)3 = [n—1] 4 2ab

* MA == Ma2Samles disse Dele paa begge Sider, faa faaes
T(a4 + [n]j’

= 2a2[n] 4 2a([n—i]b 4- [n—2]c 4 4 c[11—2] 4 b[n—1])
*
4

a2[n]
4" aT(b44[h—i])2

4 bT(b44 [n—2])2 4 cT(b44 [n—3])2 44 [n—2]T(b4b)3*
4) Men 2a2[nj 4 a2[n] zz: 3a2[n]»
Endvidere 2a([n — 1] b 4 [n — 2] c 4 4 4 c[n — 2]-4 b[n — 1])

2aT(b 4 4 [n —ij)2 ;
(b 4 cx 4 dx2 4 4)2,

thi T(b4 4[n~i])2

er en Coefficient

udi

hvis numerus termini er lige med Antallet af

Coessicienkerne b4 4[n-~ 1] udi det

forkortede og dividerede oprindelige

Polynomium, nemlig [11 — 2], efter §.

5) De ovrige Dele (udi 3), nemlig
bT(b44 [11—2])2 4 cT(b44[n—3])2 4 4 [n—2]T(b4b)2,
ere Producter, som udkommer ved Mulliplicationen af de Coefficienter udi
(b 4 cx 4 dx2 4 4 [n—2]xn-5)2 med de i en omvendt Orden tagne Coeffikienter udi b 4 cx44 [n — 2]xn_3♦

Summen af samme giver derfor Coef-

ficienten T(b44[n—-2])3, eller den udi (b4cx44 [n—2]xn~3)\
6) Saaledes har man
T(a44[n])3 =3a2[n] 43aT(b44[n—i])24T(b44[n—2])3,
og derfor er den almindelige Formel,

T(a4-4-[n])ra — nu”-’ [n] 4-

am-= T(b 4-

* ”1 Xn7^

[n-i])2

an'-i'J~(b44[r.—g]);44<

T(b4-4-[n-(m~j)])m,
rigtig for m == 3, ligesom for m = 2.
M m Z

§♦ iA.
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III.

§• '5»
Na ar Formeln er rigtig for den mtc Potenks, saa giclder sam

me ogfaa for den ncest hoiere, den (m^i)tc»
1) Naar man multiplicerer Coefficicuterue udi den rnte PotentS
T(b44<[n-2j)m, T(b4-^[n~3]),n„ ,T(b4<c)m, T(b^b)m (= bm)
med
b,
c . . . . [n —3],
[n—2],
enhver ovenstaaende med den neden under satte, saa faaeö Producter, som
samlede udqior
x
bT(b4-+[n-2])m 4- cT(b4-4-Ln~31)m *
4- [n-3}T(b4<c)m 4- [n-2]bm

— T(b4-4,L1’1 ^-2])m+l (§
*

udi (b 4< cx

4>); thi de ovenpaa satte ere Coeffrcienterne

4-< [n-~2jxn~5)ni i en omvendt Orden, og de under dem satte

b, c...[n — 2] ere de as b4- cx4-4N [n—2]xn-3.
2) Naar paa en lige Maade Coefficrenkerne
T(b4<4<[n-ij)m, T(bdb4'[n~2])in. . .T(b + b)m

multipliceres med

a,

b

saa bliver Produclernes Summe
aT(b4<4<[n —i])m 4" T(b4
4*

.

.

. , [n—2],

[n—2])m+l.

Coefficienterncö Antal udi (b 4-4< [n—i])m er n—2.
Naar de derfor i
cn omvendt Orden sammensattes med Coefficienterne a4< b 444< [n—2] udi
det oprindelige Polynomium, saa kommer den sidste af disse, nemlig [n—2],

under de forste af hine T(b4<b)rT\
3) Udi den almindelige Formel bliver T(a-F4'[n])m altid = am, naar

n falder sammen med a (§. 6, Folge i.); men da gives der ikke flere Dele.
4) Den ferste Deel af Coefficienten T(a4
*4

e[n])m, nemlig man_I[p],

bliver for de foregaaende Coefficienkcr man-I[n—1], man-I[n—2], 0. s. v.
Naar nu rnam-1 [n], mam-r[n —1] . . . mam_I b, a’n-Ia
multipliceres med

a,

b

saa bliver Pcoduccernes Summe
zzz (m4Ni)atn—ra[n] 4
* manl‘1([ii-i]b

= (m
*Pi)a

[n — i],

[n],

[n-2]c44b[n~i])

in[n] 4- ma™-1 T(b
f
*
5) Naar
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5) Na ar for den mt e Patents haves

atn~2 T(b p p [n-i])a P P

[n] 4- ™

Pam~hT(bp p[n—(h—i)])h p Qam-h-‘ T(bp pfn-h])1^1 p p
T(b p p [n—(m—i)])m/
hvor P oß Q ere tvende 11«ft paa hinanden folgende Binomialcoefficienter as

den mte Potents; sit a bliver s
T(a p p [n])lll+I = T(a p p [n])m p bT(a P p [n—ij)m p p
[n— i]T(apb)m * [n]au\

6) Derfor kan ogfaa enhver Deel af T(ap P[n])m forst for sig fclv
forandres saaledes, som Ven bliver i de for den nte foregaaende Cocfficientcr,
i den (n--i)te, den (n—-2)te 0. f. v. tilbage til den forste, og nnar dette' er
skeer, og enhver af de forandrede Dele multipliceres med a, b... [nJ, fa a
opnaaer man T(a>P *
p[n]) m+l*

7) Saaledcs har man for det forste Stykke udi T(ap p[n])m,
nemlig ma111"1 [n] , ma111-1 [n—1] . . . inam_I b, ain
med
a,
. b . . . . • [n — 1], [n].
Dette giver (mpi)an,[n] P ma111-1 T(bp P[n—n])2, (efter No. 4).

Den folgende Deel af T(ap p[iT])m er

Men T(bp
p[n
*
med

a,

T(bp P[n -1])2»

—i])2, T(bp p[n—-2])2 . . . T(bpb)2
b . . . . [11—2],

giver aT(bp P[n — i])3 P T(bp p[n —1J)3, (efter No. 2).
Derfor kommer af visse beage Dele den forste og den anden tilsammen,

(m 4.1) a™ [n] -f< (m 4-

7a"'-> T (b

4. [n — 1] )2 -b

eller naar i det sidste Udtryk for den neest hsiere PotentS seetlcS m isteden for

m p i, saa saaes
ma'V’ [n] p

ni ~

am-a T(b P p [n—'i])2 P

P^T(b"^[n~2])=.
8) 2
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8) I Almindelighed naar der tilled @h)ffet Pa,n~hT(b *P -P [n-<h—r)])h

af Coefficienten ndi den mte Potentö, og forandres faaledeS ester No. 4 fom
famme indeholdes udi de foregaaende Coefficienler af den samme Polems, og

multipliceres
4t[riHh-i)])
*
PT(b
med

h, *
Ph])
-PT(b-p
[n

a,

h . . . PT(b-pb)h' *
b.....................[n—h],

fa a fa a er man ester No. 2

P[n-(h~i)])
*
PaT(b^

h >p PT(bpp[n-b])h+i4

Ligeledes kommer ud af Delen QT(bp P[n—h])1^1 de tvende andre,

QaT(b^^[n-h])h+l -P QT(bp p[nHh-i)])h+2.
I Folge deraf faaer man i fteten for Pam-hT(b«P *P[n —(h—i)])h

i den mte Potems disse:
pam-h+1 T(b >p p [n - (h — 1)])h 4- Pam-hT(b4« p[n — (h-i)])b+i
udi Potentsen m p 1; og for Qam-h’-^r^-P «P[n—Jb])h+I udi Pokenksen
m disse:
Qani~hT(bp P[n—h])h+’ p Qam-h--iT(bp P[n —h])h+2é

Det er: Naar den nte Coefficient af den mte Polems forandres til den nte
af den (mpi)te PotentS, faa forandres enhver Deel udi Formelcn saaledeS,
at for Qam- h-IT(bp p[n—h])h+1 haves (PpQ)T(bp P[n—;
del er, at Delen Qam-h-1 T(bp P[n
h])
**

h+I multipliceres med a, og

e-holder en Coefficient, fom er Summen af tvende uaftfolgendc Biuomialco fficscmer udi Potentfen m, nemlig af den Deel, famme har udi den mte

Potems, og sammes foregaaende.
Men man veed af Reglen for Binomialcoefficienterne,

at PpQ,

eller Summen af de tvende ncrstfolgende Coefficienter udi Potentsen
m, bliver Coefficienten udi Potentsen m p 1 for den samme Deel,
hvortil Q udi den mte henhorer, eg hvis ncest foregaaende er P.
Deraf folger at samme Formel, naar den gielder for den mte Potems, giel-

der
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der ligeledes for ben (mF ijfe.

Thi nacrr udi sammes Formel isteden for m

fanes m -p i, faa bliver enhver Deel multipliceret med a, og enhver Vins-

mialcoefficien: blwer den ril samme Deel henhorende udi Potentsen m F r.

»

§• r6.

S cr t n i n g 5»
Der: fremsatte Polynomiaiformel har den samme almindelige
Gyldighed med Binon^alformelen, eg gicrlder altsaa ligeledes for
Potentser, hvis Erponenter ere Brok eller negative Tal.
Bevns.
foi

Dette bevises lettest ved et andet Veviis,

font kan gives

Polynonualform^len.

So:t aFbxFcx2F ^
*[n —2]xn““3F[n--i]xn'“2F[n]xn“IF F
==: a F y / eller
y " bx F ex2 F F [n—*2]x n—3 F [n —i]xn~2 F [n]xn~x F F #
y2 ™ x2(b F ex 4* F [11—2]xn~4 F [n —i]xn-3 F F)2#
y3 zzz x3(b F ex F F [n —2]xn-4 F F)5»
ym zzz xm (b F ex F F [n—(m—i)]xn~m_I F F)»
1)

2) Endvidere

(a F bx F ex2 F F)m = am F rnam~r y

f

am-2 y2 F

1-2.3
7
Dette finder Sted ester Binemialformelen, og gicelder ogsaa hvor m er enten

en Brok eller negativ.
3) Ogsaa hvor Ligningen udi No. 2 finder Sted, bliver den nte Coeffi

cient, det er Coefficicnten for x"“1 udi (aFy)m eller udi (aFbx.Fcx2F F)m/
Summen af alle Cocfficienter for xn_1, som et indeholden udi mam-Iy,
LLL212Z2-2 ma1Ii-2y2 0. s. v., eller udi enhver Potents af y, f. Ex. yh mul

tipliceret med den dertil horende Binsmialcoefficient og med am-h.
X.’f Samling. V. B.

Nn

4) Men
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4) Men Csefficienren for xn”x, ndi mam-Iy, bliver
am—2y2 ^|jver fam me y —~

udi

am*~ 2 T (b 4« 4" [n— 1])2»

am-3y3, g<m-r).(?.-?)am-»T(b4fo-a])
*
°. f.».

uDi

a-n-mym> T(b^ ^[n-(tn-<)2)m.

Udi

5) Folgelig Coefficienten til xn-t

Udi (a -F
* y)m eller udi (a 4« bx 4^ ex2 4« 4«)m, det er

T(a-W[n]),n =ma"-[n] *

am-2T(b * * [;1- z])

§‘ 17»

Scrt n ing 6.
kad vcrre
P := a 4b bx 4« ex2 *P 4
* [n—2]xn~5 *P [n—i]xn~2 4« [n] xn T 4
* 4«,

Q = a 4« ßx 4< 7X2 4
* 4
* [v—2] xn~3 4b [v —1] xn~2 4< [v] x11-1 4
* 4«;
(hvor n, fom numerus termini af den rue Coefficient, er del samme med
v; men Cocfficienterne selv, [n] og [v], ere ci de samme).

Den nte Coefficient udi PmQh fan angives ved
4
*
T((a4

’[n])n,,(»4’4-M)h)#

og paa samme Maade udi Productet

(b 4
* ex'4« dx2 4^ 4<)ni, (0 4
* 7x 4- 3x2 4
* 4«)h
ved

T(( b 4
* 4- [n— 1])m, (ß 4b * [v-i])h)»

den ffm her er den (n--2)tc.

Dette forudsat, har man den almindelige Formel fer Coefficienterne
udi Productet PmQh saaledes;
*
T((a4b
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T((a4- + [n])“>. («4-+ [’])'')

— mam-'«h[n]
4. ha™

-b
4-

LS^I) a™ «'
*-«

4. ™

T(ß-F -F [v -1])
*

. ~am-' a1’”' T((b-p-p[n]).(ß-p-p[v]))

4.

™(m7T)(m-22am-3Cii-T(b^4.[n-2])’

4.

yl'7,)(h~3)am«h-’T(ß4.^[v-2])’

m (m - I) . Lam-lÄh-l T((b-?
A

4.

I

.

2

2.

ajj2 . (ß-J. -b[v —2j))

1

am— ä11-1 T((b -? 4- [n -2]). (ß 4- 4- [»-2])) -I-

-b -b

Bevi is.
1) Sort P = a 4« bx cx2 -P = a^y,
Q zzz a * ßx 4- yx2
=
saa
= am 4* mam—1 y * "■ (m7~ am~2y2

og Qh = ah

* h-’z 4« 1’(h7I^h~"lz2
h

i • 2 ♦ ■ 3
mam_Uhy 4»

pm Qh ~ am^h

am~gahy
*

»P hain ah~1 z 4- Lfilzp) am *h-a z2
*p ~ . ^a,”~’ah~' yz

*
*
*

-2) am-3ahyS

7

1.2-3
h (h

12

2)

i) (h

.

ah— 3 z3

3

^rLL).ham-2Ah-iy2z
1.2

4

I

Ä 22.!? <h T-l? am~'
A

1

I . 2

yz2 4« 4« -4
7

Nn r

Frem

T. Formula Poly no mio rum.

278

FremgangSmaaden sees herudi af Binomialsormelen.

Det hele Pro

duc! PmQ'n dclcS sa alede S efter Potenrftrne af a og cr, og af y og z, at ril

€cn og den samme Deel henregnes alt det, hvorudi Summen er den samme

af Exponenterne af a og
amÄh—i f

og af y og z.

Derfor cre Factorerne a

Characterer for den samme Deel;

amÄh-s# fov en anden 0. s. v.

ogsaa aul—2 a)x, am_I c?

Og Summen af Exponenten for a og -L

bliver om Eet mindre udi den ncesifolgende Deel, hvorimod samme for y og z
sorheies ved Eet.

Begge Summer tilsammen udgisre altid mHFh.

Naar

derfor hi in er mHbh—n, saa er denne n.
2) Derfor haves den nu Coefficient, tilhorende til xn_I udi PmQh
(ben forste er altid amah), tmar der bringes i en Summe koefficienterne af
X«"1, som ere udi y, z, y2, z2, yz, y5, y2z, yz2, z5, og saa videre, men

enhver af dem multipliceret nled de dertil horende Factorer.

Disse Factorer

cre de Potenrser af a eg <x, og de tit de Potcntser af a og « henhsrende Biuomialcoefficicnter.
3) Da derfor den Coefficient af xn-1 udi y eller udi bx HF cx2 HH

dx" »HbHb [n]xn—1 er [n] , og den samme udi z = ßx>J«7x2 HF HH [v]xn_l
sr [v], saa faaes den forste Deel af den sogte Coefficient, nemlig:

rnam—1 a’1 [n] HF ham

1 [vj.

4) Udi y2 = (bxHFcx2 HF4" [n—s]xn-3HF [n—i]xn~1 HF [n]xn~1)2
— x2(bHFcxHFHF[n—jsJxn-4^ [n—i]xn-3HF^)2 er koefficienten af xn~>
(bHHHF [n—i])2.
Udi z2
x2(ß HF "yxHFHF [v—HF [v
* —i]xn~*3 HF44)2 er samme

T(ß>PHF[v-i])2.
Og udi yz — x2(b4
*cxHF'»4
[n—2]xn“4HF [n—i]xn~3 HFHb) multi
pliceret med (ß 4* 7 4 4* [y—1J xn~ ?) er ben T(b HF4"
(ß HF4 [v— !])♦

/-

5) Lige-
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5) Ligeledes udi y3 hliver den T(b 4<4b [n—2])3;
ubi z3, T(ß 4
*-

[v—2])3;

ut i y2z, T((b4<4- [n—2])'. (ß4<4- [v—2])); og
Ubi yz2, T((b4r4b[n—2]) . (04b + [v—2])2), og faaledcs videre.

6) Naac nu enhver af disse Coefficienrer mulripliceres med de, tilhsrende Factorer udi PmQh, fa o har man det almindelige Udtryk for
T(a4-4b[n])m . (a>F>F [v])h.

- §»

,

Bemcrrkmng 1.

'8.

Denne Fremgangsmaade viser ogsaa,

hvorledes

de cfttrsslgende Dele let kunde angives.

1) Forst characterises Dklene af Coefficienken ved Summen af de

Exponents af a og

fa o fom man har giort udi Formeleu for T(a
F4-[n])
*

ra

ved Exponenten af a alene.
Denne Summe er m^h udi den fsrste Coefficient af PmQ\ hen ho

rende til x°; den er m4h-1 udi den nceste, og saa videre om Eet mindre
Ubi den neestfolgende.

2) Det giver fcerskilte Producter af Potentserne af a og

henhe-

rende til den samme Deel, som udgisr Underafdelinger f. Ex. for dcn fierde
Deel udi Formelen,

hvor Exponenternes Summe er m 4-b—4,

har man

felgende Afdelinger:
am~466hz
am-3^-1,
a«n^iah

awÄh-4^

Nn 3

3) Til

T. Formula Pol /nomiorum.
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3) Til enhver af disse Afdelinger strives de rilhsrende Biuomialcoefficienter, fom man har udi

T(a4-4-[n])"' — ma™-' [n] * ^=22a"-=T(b4-4-[n-1])2 4-4<

og uMT(«4-4-|V|),,=: lW’-'Cr] *
^^

-2T(ß4<4-[.—i])^
*

4) Og ligeledes Drives dertil de Polynomialcoefficienter, fom ved en
hver Porenrs af a og a ere forbundne udi de famme sidste Formeler, dog faa

ar de rages faaledes fom de bor for Coeffrcienkerne af den fam me numerus

termini.

S aa har man for den fierde Deel af

estcrfolgende Afdelinger:
^22^2^3) a™-4 «h T(b * 4- [n-3])
*

■ I a"’-’

*

■

«h - ’ T((b * 4- [n - 3])5 • (d 4- 4 [»-3]))

a™-2«'1-2 tC(b44[n-3])2. (ß+4- [v-3])2)

*

* ™ • WWW

a"-- »^-3 T((b++ [n-D t{ß
**

[v-3])2)

4- /l>~1Xll-2)-^i) a'" oS'-a T(ß 4- 4- [v—g])4.
Bemcerkning 2»

bort, fom har a5n~4.

Na ar f. Ex. m = 3, faa falder den Afdeling
For Resten kan m og h vare lige eller ulige.

Naar m = 3 =: h, da bortfalder endnu videre den sidste Afdeling.

79.

Bema'l'ktting 3.

Corfficienten T((b4
>F[n])
*

anfces fom den Deel af det Hele,

. (0.++[/])) kan

fom uden videre Udvikling ved Substi

tutionen (efter Soetning 1. §. 4.) er given.

De felgende krcever nye Sub

stitutioner ester den almindelige Formel.

Men

T. Formula Polynom iorum.
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Men hvor mange endnu maatte udfordres af Substitutioner, for man
kommer til de enkelte heterogene Producter,

hvoraf den fogre Coefficient er

sammenfat, faa kan man fer paa samme Maade sintre sig til, som forhen

§. 11, at det ei er mucligt at sinde samme med en mindre Mcengde
af simple arithmetiste Operationer. Og derfor kan man sige, at samme
sindes paa den korteste Vei ester den givne Formel.

Ligeledes kan enhver Deel af Coefficienten, og enhver Afde
ling af samme, udvikles efter Behag udenfor den Orden, hvori de
svige paa hinanden udi Formelen.
§. 20.

S ce t n i n g 7.
Summen af alle Coefficienter af Polynomium (a bx HF HF)m
tit den nte (denne iberegnet) sindes ved at satte i den almindelige For
mel, successive isteden for de sidste Coefficienter af det oprindelige
Polynomium de foregaaende, til den som er den forste i enhver Deel,
og ved at summere derefter alle disie Vardier. Summeringen steer
ved enhver Deel paa den samme Maade som ved der: fvrste main-’[n]z
hvoraf Summen er am^mam~I(bdbcdr>t [n]).
Beviis.

Den nte Coefficient eller T(aHFHF [n])m er

ma®“! [nj HH ™

am—2 T(b HFHF [n — 1])3

T(b HF HF [n—2])5 HF

HH
T(bHFHF[n—(m—

ScelteS i den ferste Deel, jstcden for [n], successive de foregaaende Coeffidenter til den forste a, denne iberegnet, som Co^ssidemen for x°, saa bliver

Summen af ma111-1 [n],
eller

282

T. Formula Polynomiorum.

ever Sma1--"' :[n]

am s§. 7. for a i (leben for [n])
HH mam-,b -F røain~’cHFHF ma11Hi[n]

zzz am HF mall,-1(b HF c HF HF mj),
Videre TfbH^HF [n—r])2 — 2b[n~i] HH T(c4
*HF
[n-~2])\
og

S2b[n—1] zzz b2 HH 2b(cHF dHFHFfn—i]).

Ligeledes T(b 4< 4
* [n~2])3 zzz 3b2 [n —2] HH 3bT(cHFHb [n— 3I)2 HF
og

' T(c>FHH[n
*
—4])3,
z=z b3 4< sb2(cHF d 4<HF [n—2]).

Sab2[n
-2]
*

Altfaa ST(a HH b HFHF [n])m = am HH rnam~‘ (b HH c HF 4
* [n])
>J,^(^Oam-^(b»4<ab(c>i.d>i' + [n-i])) HbSTfcHfof-tn-z])1)

* ™ ^‘n „• ■■~^m
»f

b ~

a1"~! ((b! 41 sb2(c4<d

[n—2])) 4<

3 b ST(c 4->i-[n-3])!*
T(c>t.>i-[n-4]) ;)
4« HF HF

§» 2r.

Folge
kan

i.

skrives A, B,

Jsteden for de Biuemialcoeffrcienrer-m ,

C

-^in

o. f,

v.

o. f» v.

Naar Udviklingen endnu videre fremsattes, faa faaer man:

ST(a HH HF [n])m = am HF Aalr*
- 1 (b HFcHFHF [n])

b2 HF sb(c Hb d4"4- [tf— r])]
HF c2 HH 2c(d HF e 4
*
[n—2])
HF Bam~2 HF d2 4
* 2d(eHH fHFH" [n—3])]
.HF 4« HH
J
b3 4<3b2(c4
*
dHFHFfn —2])

HF 3bc2 HF 3. abc(dHFeHFHF[n—-3])

HF Cain~3

HF c3 HF 3C2(d HF e HF H- [n—4])

* 3cd2 4
4
3
*

.2cd(eHFfHFHF[n — 5])

-

HF d3 HH 3d2(eHFfHF4
*
[n—6j)
14- HF HF

Fremgangsmaaden og Reglen ftes deraf.
§- 22.
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§. 22.

Bemærkning
deels igientages.

r.

Det forhen bemcerkte udi §. 9 og 10 kan her tik

De heterogene Producter, som indeholdes i den hele Sum

tue af n Coefficienter, gives alle paa engang med deres Antal.

Ligeledes

kan her Udviklingen foretages ved enhver Deel, man vil, uden Orden.

Bemcerktting

2.

Naar Udviklingen af Formelen er kommen til den

Deel bm (naar samme er der, som den altid er naar n ~ m »Fr, eller ft0tre),
saa kan den følgende Udvikling ansees blot som en Igientagelse af den forrige;

der behoves kun at skrive b istedcn for a, og saa videre for enhver af de forste
Coefficienter den ncrstfolgende, og isteden for den sidste [n], og dens foregaaende, der nu bliver den sidste, nemlig [n—(m —1)], og foregaaende,
indtil enhver enkelt Rcekke horer op.

Bemærkning

3.

Gives der kuns et bestemt Antal af Coefficienter

udi det oprindelige Polynomium, nemlig [v], som ikke ere Nuller, og nran

vil have Summen af n Coefficienter udi (a^bx’-bdKnjx11-1)"1, hvor n > v,
saa gioreö her, som forhen §. 6.

Man antager udi del oprindelige Poly

nomium ligeledes n, hvoraf alle efter [v] ere Nuller.

§. 23.

Folge

2.

Naar n er saa stor som Antallet af alle Coefficienter udi

(a^bx^^Mx^"1)111, det er, naar n = (v-^i)m^i, saa erholdes hele

Summen

af dem alle ved Methoden udi §♦ 21; og da bliver det ligegyldig

om nu n antages endnu storre eller ei, da derved denne Summe ikke bliver
forandret,

Derfor kan n fattes ubestemlig stor, saa at udi Formelen §.21

[n—i], [n — 2], [n—3] 0. s. v. ere endnu større end v.

Saaledes erholdes

hele Summen af Coefficienter udi (abxHxy*~ 1 ),n ved Formelen i §. ar,
naar enhver Rcekke af dem fremsattes til [t].
N's Samling? V, V.

OO

§» 24,
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§.

24.

Scrtning

8»

Udi Polynomierne af den anden Form, nemlig (aHFbHFcWtV])"1,
hvor Delene ikke scrttes efter Potenlser af en foranderlig Storrelse,
findes samme paa lige Maade og i deres Folge som Coefficienternes
Summe af (aHFbxHFcx24"Hb1)m; og man faaer dem ved Formelen i §. 20, naar n scrttes ubestemlig.stor, og man altsaa gior
efter §.

23.

Man har derfor (a4
b4-cHFHF[V])
*

m = STfaHFHFM)01

= Aam-IS[v] + Ba,n-2ST(bHb4
[v])
*

2^Cam-3ST(b^^[vj)5^4<

= am HF Aam-_I (b HF c Hb d Hb Hb [v])

b2 4- 2b(c4< d 4-HF [V])"1

HF c2 HF 2c(d HF e HF 41 [v].)
HF Bam 2 HF d2 HF 2d(e HF f HF HF M)

HF Hb

M2
b3 4<3b2(cHFdHFHF[v])

f

'

Hb 3bc2 HF 3.2bc(dHFeHF4-[v])

HF c3 HF 3C2(d HF e Hb HF [v])
HF Cam”3

4- 3cd2 HF 3.2cd(e4
f4-4<
*

[v])

Hb d3 HF3.2de(f4
gHFHFM)
*
4*

Hb

M3
.Hb Hb
§♦ 25.

Folge i.

Naar der oprindelige Polynomium er a4
*bHb€HFHb[v],
saa indeholdes udi (aHbbHfrcHFHb M)m de samme heterogene Prodycter, og
et
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et lige Antal of dem, Ordenen eller Folgen,
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hvori a, b, c...[p] sattes,

Potentfeme af a ere paa lige mangfoldige
Maader combineret med b og dens Potentser, som de sidste med hine.
Dette gialder af enhver af de simple Factorer udi aHHbHb>fr|V|. En
hver af dem er paa samme Maade som Medfactor forbunden med de
ovrige. Det samme finder Sted udi den hele Coeff,(jenternes Summe af
mnae vare fom man vil.

(a

bx HH cx2

+ [v] )m.

Man kan i Folge af den forrige Formel fsrst udvikle de Etasser, som
ere characteriferede ved Potentser af a.
a og dens Potentser ere sammen med de

Herudi faaeS alle de Dele, hvori

folgende b,

c... og deres Potentser.

Gaaes nu frem til de ved b og dets Potentser characteriferede Etasser, fa ft
kommer man til de Dcle, hvorudi b og dens Potentser ere indeholdne med de

paa b folgende

Factorer, men hvorudi ikke mere findes a.

de ved c og dere Potentser charackeriserede Etasser.

de folgende

Factorer, men ei a eller b.

Derpaa folger

Disse have kun med sig

Paa lige Maade gaaer man frem,

hvorved enhver af de folgende Etasser bliver mindre i Henseende til Antallet af

Delene.

Naar den forste Classe, hvis Characteristik er a, er bleven udviklet,
saa har man strax den anden, characteriseret med b.

Der sattes isteden for

a, b, og for b, c, og saa videre for enhver Factor dens paafslgende saft
vidt de ere der.
§. 26.

Folge

2.

Naar aHbbHbcHHHH er et Jnfinitinomium, saa giver For-

melen udi §. 24 alle de Dcle, som indeholdes «bi (aHHbHH^fv])111.
iblandt gives ingen af de paa [v] felgende Factorer.

Der

Men da kan tages [v]

faa langt man vil fra den forste i det oprindelige Polynomium.

Deraf ha

ves tillige Lovene for en enhver Classe in infinitum.

>

O o 2

§. 27,

2g6
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§. 27.

Bemcrrknilrg. «Pvobiictev af ben govm *^
Fc4
(a
)b

m

findes af Formclen udi §. 17 paa famme Maade.
Det synes mig ar vårrs
vverflodig, at indgaae endnu videre heri.
Hovedsagen bliver alletider for
ni ula polynomials, hvoraf det ovrige let deduceres.
Oafaa kan jeg nu nndgaae at give scerMte Demonstrationer af de udi
Len Kongelige Videnskabers Selskabs Skrivters nye Samling, femte Deel,
S. 131 og folgere fremsatte Formeler, hvortil et Problem i Probabilitetens Calcul henhorer.
Jeg regner blandt de af Polynomialformelcn crholdende Fordele ogfaa den, at Probabilitetens Calcul, faavidt den er theoretifk
og arirhmetiff, bliver paa en vis Maade fuldstændig.
Thi det er en anden

Sag, naar der

skulde anvendes.

fpergeö om Grundfeetninger af Erfaring, hvorpaa Calculen

•
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Beskrivelse
as
et Instrument til at maale Afstanden fra en Standpunkt til
en anden Gie nstand.
Af

P. L o v e n o r n.

rUct har lcenge vceret anseet for en Sag af stsrste Vigtighed, ar udfinde

et Instrument, hvorved man fra en Standpunkt kunde med Noiagrighed
maale Distancen til en eller anden Gienstand, hvilker for Geographen, den
Miliraire, som og for Seemanden vilde medbring? de allervigtigste Fordele,
og deS Aarfag haver ikke alene mange baade loerde og vittige Hoveder beskieftiget stg dermed, men det haver endog af dette indsigtsfulde Selskab for
endeel Aar siden vcrret anseet som en vorrdig Gienstand ti! et Priisspsrgsmaal, hvilket og haver foranlediget Bekieudraio>els n af tvende PriissVrivtee

af

1778 derover, nemlig af G. F. Brander og Jol). Hejfenzrieder.
Imidlertid troer senkte det er overfisdig ar beklagte den samme Sag paa
flere Maader.
Jeg vil des Aarfag tp?e opholde mig ved at anfsre de For
flage eller Beskrivelser ti! deslige Instrumenter, fom forefindes hos adskillige
Autores, eller saadanne af disse Slags, fom virkelige« kunde have vcrrct
forfærdigede, hvilke ere del indsigtsfulde Selffab alt for vel bekiendte; men
alene i denne lille Afhandling give mig den 2Ere at affatte et Forsiag til et
saadant Instrument, som jeg vel erkicnder, ar det, i Besynderlighed foe

Oo

Z

dets

288

L.

Bestridelse af et Instrument til at maale

dele Srerrelse, ikke kunde i alle Tilfalde vare saa portativ eller saa handelig, som man kunde onffe del; men da jeg dog troer, at del ved adskillige
Lejligheder vilde blive af betydelig Nytte, og da man ved Beregning bestemt
kan finde den Neiagtighed, font dette Instrument kan afgive i Forhold lil
deis Stsrrelse og den maalre Distance, bliver Brugen deraf saa meget des
stkkrere, naar man ikke ganer dermed udenfor de Grcrndser inden hvilke det
kan opfylde den fordrende Nsiagtighed.
Dette Instrument, som den folgende Beskrivelse udviser, vil blive af
8, eller om man vil, af io Fods Lcengde; men naar det bliver nedlagt i
en passelig ganske smal Kasse, vil del letlelig med dets Stativer kunde brin
ges af et Par Mand fra Sked til andel, hvor man brugle der; dog har mit
Hensyn dermed fornemmelig varet for den Nykte en Ssemand i visse Lejlig
heder kunde have deraf.
Man kommer meget ofte ind i Havne, som meget
vilde interessere at kunde, paa nogenledes beqvem og hastig Maade, optage
og forfatte Kaart over, men hvor det locale Terrain gier det meget vanskeligt
at kunde afmaale nogen tilstrcekkelig Basis, og fandt man end den sieldne
Muelighed at kunde maale denne, vilde man endog kun have liden Lejlighed
fra Enderne af samme at sigte til de Puncler, man helst onskede, for at
affatte eller combinere sit Kaart; og ofte kunde saadanne Tilfalde indlraffe,
hvor man i Havne ikke torde eller vilde foretage nogen Operation.
Under
saadanne Omstoendigheder kunde man beqvemt paa Skibet, naar det laae
stille nok dertil, hvilket oste kan vare, bestemme adskillige Punkter, og
aftegne Conturen af Havnen.

Jeg vil til Exempel navne islandske, sareiske ever og norske Havne,
hvis steile klipagtige Kyster, ud- og indgaaende Puncter, giere andre Opmaalingsmethodcr vidtleftige.
Instrumentet kan man fttødtø fm med sig i
et Skib, og under Brugen deraf kan man letlelig fore samme i Baad eller
Chalonppe fra en Pyndt til en anden, hvor man til sin Hensigt vilde op
satte del.
Med vcdfolgende Tegninger og Figurer vil uden Tvivl Beskrivelsen af
Instrumentet blive saa oplysende, at man derefter kunde lade forfcerdige et
saadank, ifald nogen Sagkyndig eragtede det saa nyttigt og brugbart, som
For-

Afstanden fra en Standpnnct tit en anden Gienstand.
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Forfatteren ester sin uforgribelige Formening troer det i mange Tilfælde gA
kunde blive, uagtet de ved Naturen deraf medfslgende Indskrænkninger.
Instrumentet bestaaer af tvende Linealer, hvoraf den overste bevæger
sig fom en Alhidade omkring en fælleds Axe; paa den anden Ende af den
underste Lineal er en inddeelr Bue af 5° sta Nulpunktet til hver Side (T),

naar Instrumentet er indrettet til 8 Fod, men 6\ naar det er indrettet til
10 Fod, og den overste har en Nonius, hvilken bor være forfyner med Mi
crometer, fem den kan vise hvor mange Grader, Minuter og Secunder,
fom den overste Lineal eller Alhidaden bevæger sig til enten af Siderne sta
Nulpunktet, for at ktende den forlangte Vinkel.
I den sælleds Centtalaxe,
paa den ene Ende af den underste Lineal, staaer en Kikkert A, fom er fast,

i

famme, men bevcegeg ikke ved at Alhidaden gaaer om sir Center.
Dens
Lcengdeaxe bor ligge noiagtig lodret over Centret, omkring hvilken Alhidaden
bcvceger sig.
Nu staaer der paa den anden Ende af Alhidaden ligeledes en
Kikkert B, fom er fast i og bevæges med den, hvis Lcengdeaxe maae da staae
aldeles noiagtig 8 Fod sta den anden Kikkerts Lcrngdeaxe, eller ogfaa io Fod,
ifald at Instrumentet er indrettet dertil.
Som en fremdeles Folge maae

begge Lcengdeaxerne af Kikkerterne være injustcrede parallele, naar Alhidaden
staaer paa Nul.
Maaden, hvorledes delte kan ffee, ffal siden blive viist.

Naar man derfor sigter igiennem dcn i den fcetleds Centcraxe fasistaaende Kikkert A, og derefter bevæger Alhidaden til at man noiagtig fer famme
Gienstand paa dct verticale Filament (hvilket begge Kikkerterne maae være for
synede med) i den anden-Kikkert B, som staaer paa den overste Lineal, er det
klart at man maaler en Vinkel, fom med Basis af 8 Fod, hvi ket er In
strumentets Radius, eller af io Fod, cm det er indrettet dertil, kan bestem
me hvor langt man er fra den tilsigtede Gicnstand.
Dctte bcvists klarligen,
naar Linien a b (Fig. i) forestiller den underste Lineal, og den dobbelte Li
nie c e Kikkerun paa famme, hvis Sigtlinie er perpendiculair detpaa, som

bliver
C) At der er inddeelt Due til begge Sider af Nulpunctet, er baade beqvemmelig for
Instrumentete Indretning, fom og dets Verification og Brug, da man uden at
omvende t)de Instrumeturk kan maali Vinkelen til begge Sider.

\
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bliver stillet paa Gienstanden d; alksaa er d a b en ret Vinkes.

Bevoeges

nu Linien af> som forestiller den overste Lineal eller Alhidaderi, faa (»nge
til Sigtlinien i den dcrpaa varende Kikkert, som ligeledes er perpendicnlair
paa denne, ogsaa kommer til at krasse paa samme Gienstand, saa er df en
Tangent til Buen fg, og felgelig Z dfa ogsaa en ret Vinkel; altfaa er i
Triangelen adf Z daf
Z adf zzz 90°; men Z baf
Z daf er ligeledes
90°, og folgclig er Z baf
Z adf; det er, at den Vinkel, man maalet
paa Instrumentet, er liig Vinkelen d i Triangelen adf, hvoraf videre fol
ger, at i denne Triangel er bekiendt Z f, som er en ret Vinkel, Z d, som
er liig den, man maaler paa Instrumentet, samt Linien fa, hvilken er Di

stancen imellem Kikkerterne paa Instrumentet, og deraf kan man da lettelig
udregne Linien ad, som ben begierede Distance fra Gienstanden, h.
b.
Naar man vilde bruge et saadant Instrument, kunde man temmelig let
i Forveien beregne en Tabelle, som viste Distancen fra Gienstanden, passende
til hver enkelt Secund af de maalte Vinkler, saa man deraf kunde uden Be
regning strap see hvor langt man var fra den tilsigtede Gienstand, og man
kunde beregne denne Tabelle saa langt som man efter ben fordrende Noiagtighed behevede ben; betydelig vidtloftig kunde ben dog ikke heller blive, da
man ikke har mange Grader at gaae igicnnem; thi med dette Instrument,
naar Afstanden imellem Kikkerterne er 8 Fod, var Vinkelen til at maale
100 Fods Afstand 40 55' 19", og naar ben vat 10 Fod, blev samme Vin
kel 50 44/ 2i".
Jeg siger at Tabellen maalte beregnes for enhver enkelt

Secund af Buen, faavibt dens Brug ganer; thi til ben Grad af Noiagtighed bor man kunde maale Vinkelen, naar man tuben visse Groendset vil
bruge bette med tilborlig Paalidelighed.
Men ved den Fuldkommenhed, til
hvilken Kunsten er stegen i at kunde frembringe Instrumenter, hvis Hensigt
er at udmaale Vinkler, naar ikkun Radius er af nogen Betydenhcd, kan
man ikke tvivle paa, man jo kunde erholde det her, da jeg hos den nyelig
fra Engeland hiemkomne habile Kunstner Hr. BldstkUP har feet Instrumen
ter af meget liden Radius angive Tiendedele af Minuter, og Hat i denne
Anledning talt med ham derom, da han fuldkommen tiltroet sig, ved Micromctere paa Radier af Stsrrelse fom dette Instrument ffulde have, meb
Sikkerhed at angive Vinklerne paa enkelte Secunder.
Jeg har des Aarsag

paa
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paa Tegningen hverken viist Micrometer, eller den Skrue, som skulde under
Vinkelmaalingen ftemffyde Akhidaden, da dek maae overlades den habile
Kunstner, hvorledes han vilde indrette sir Micrometer.
For at spare Vidtlostigheden ved ot vedlcrgge en beregnet Tabelle, hvil
ken ikke bliver nyttig, fercnd man virkelig forfcrrdiger et saadanr Instrument,
og da ydermere maatte indrettes ester hvad Storresse man gav det, vil jeg
aleneste her kortelig vise, hvormeget Forffiellen af en Secund i Bue gier Forffie! udi Distancen paa visse antagne Afstande, til at man deraf kan see, hvav
Noiagtighed der under visse Grcendser af Instrumenters Brug kan forventes.
For el Instrument med 8 Fods Radius giver en Secunds Forjkiel

paa 6000 Fod 22 Fod,
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For et Instrument med 10 Fods Radius
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For de svrige er alt for ubetydelig Brsk.

Det lyser tydelig deraf, at saa lange Afstanden er maadelig, kan man
(ruge delte Instrument med en temmelig Grad af Nsiagtighed, ncnr at det
ovrige af Instrumenters Indretning kan svare dertil, som jeg i folgende Be
skrivelse vil sege ar forklare.
Samling. V. D.

Pp
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L. Beskrivelse af et Instrument til at maale
Instrumenter bares af rrende Stativer, hvoraf der midterste C er alde

les los og uafhcrngig af Instrumentel, men tiener alene ril ak undcrstotke der,
for, da Linealerne ere af temmelig Langde, det ikke fkulde foraarsage nogen
Bugt i Midlen. I dette Stativ er en Stok D med en Vrikke E, fom man,
naar Instrumentet er opsat, skyder op omtrent midt under Instrumenter, vilkaarlig, kil den netop berører Underkanten deraf, for at understøtte samme, og
da fastner Skruen F.
Stativet G, som staaer noget indenfor den ene Ende
af Instrumentet, har ovenpaa et siadt Hoved eller Vrikke H, paa hvilken der
er en Metalplade med en rund Tap I; i den underste Lineal K ligger en Mes
singbøsning , i hvilken der er et cylindrisk Hul, hvori Tappen I passer, saa

(U hele Instrumentet kan bevage sig om dette.
Det trcbte Stativ M, hvilket barrer den anden Ende af Instrumentet,
har ovenpaa fast mcd sig en Coulisse eller Rende N, der har to Klapper eller
Opstandere paa hver Ende, som ere just saa langt fra hverandre som Vreden
af den underste Lineal R, saa de kan fatte om samme; naar man da ned
lægger Instrumentet i denne Gaffel O, saa er det begribeligt, at man ved
Skruen P kan bevcege hele Instrumentet noget frem og tilbage omkring Cen
trer eller Tappen I; dette behøves, naar man opfatter Instrumentet, og den
paa Instrumentet perpendiculaire Sigklinie igienncm Kikkerten A ikke just
trasser lige paa den Gienstand, man vil sigte til eller maale sin Afstand fra.
Da nu Instrumentet haver saa stor Langde, kan den, som observerer, og
staaer derfor først ved Kikkerten A, ikke naae til Skruen P; men at lade
den skrue frem eller tilbage ved en anden, veed enhver, som cr noget øvet i
at observere, ot det aldrig bliver saa fuldkommen; det kan derfor bedst skee
ved en Stok Q med et dobbelt Leed (Hooks Joints)-poo Enden, saa kan
Observator selv beqvemt bevage hele Instrumentet hvad Vci behoves, for at
faae Filamentet i Kikkerten A stillet paa Gienstanden.
Denne Skrue kunde
bedre indrettes ved Instrumentmageren end paa Tegningen er viist.

Da nu ved Instrumentets Opfatning det ikke heller kan traffe at Gienstanden jo kan ligge over eller under den horizontale Linie giennem Kikkerterne,
saa maae de knude bevages vertical op eller ned, hvilket ffeer ved ni de ere
hevagelige om en Axe eller Tapper paa Midten af dem, og ved den Bue R,
.
/som
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som de ere heftede til, og ganer igiennem et Hul i Foden. Den behovet vel
ingen Klemffrue, da Buen R ei bor vandre for villig eller lest igiennem Huller.
I Henseende til Verificationen af Kikkerterne, baade for at kunde for
visse sig at der ganffe noiagtig var 8 eller 10 Fods Afstand imellem dem, som
ogsaa at Sigtlinierne igiennem dem vare indbyrdes parallele, naar Alhidaden
staaer paa Nul, troer jeg at samme kunde Ree paa folgende Maade: Man
maatte uære forsynet med tvende Linealer af Fyrretræe, som S af 8Z eller ioj
Fods Længde; paa hver Ende af samme Rulle males en hvid Qvadrat, hvorigiennem var trukken en fiin sort Linie, som verticale Diagonaler T og U;
Distancen imellem dem begge paa det allernoicste 8 eller io Fod.
Man
kunde ophænge den ene af disse paa en Væg eller et Par dertil medhavende
indrettede Skokke i en horizontal Retning efter Lejlighed og Beqv.'mmelighed,
og opstille Instrumentet i en nogenledes lang Afstand derfra, dog saa at Li
nierne T og U bleve ffarp-tydelige; paa den modsatte Side, omtrent i samme
Afstand, kunde man paa samme Maade opstille den anden af disse Linealer S.

For nir i) at verificere, om Sigtlinien igiennem Kikkerten AA er per#
pendieulair paa Instrumentets Længdeaxe eller Inddelingens Nulpunct, maae
forst forudsættes, at Instrumentmageren har nedlagt en Bosning igiennem
begge Linealer, hvilken er fast og urokkelig i den underste, og omkring hvis
overste Deel Linealen L eller Alhidaden bevæger sig; heeligiennem denne er et
fiirkantct Hul, hvoraf Centrallinien et Axen for begge Linealerne; nu maae
den underste Deel af Foden til Kikkerten A være en fiirkantet Tappe, som
passer just i dette fiirkantede Hul eller Ror; i den nederste Deel af denne Tap
er Skruegænget, og formedelst en Msttcrken med Skrue Y kan anholdes.
Naar man nu fætter den fiirkantede Tap, som borer Kikkerten A, ned i be
meldte Ror, og ansikruer Skruen Y (2), er Kikkerten A fast med den under
ste Lineal, men uafhængig for Alhidaden; man sigter til Linien T, eller og,
i Henseende til denne Verification, til enhver anden linieagtig Gieustand i
paffelig Afstand, fom man tydelig og ffarp kunde tiende, og træffet Kikker-

P

p

2

ternet?

(3) Denne Skrue vilde uden Tvivl vare bedre flad, og at opskrues med en Nogle, en
*
som paa ben Maade den er viist paa Tegningen for mere Synlighed«.
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ternes Sigtlinie ikke strap paa samme, da maae man bevæge hele Insti umen«
let, formedelst Skruen P, omkring Tappen I, thi faa bevæger Kikkerlen A
sig ril man faaer denö Filament paa det begierede Maal; nu afffiuer man
Skruen Y, tager Kikkerts ud, og fatter Tappen fra neden af op i Roret,
og- ffcuer fa tn me Skrue Y ind for oven; faaledes er da Kikkerten fastned til,
men under Instrumentet, hvorefter man sigter til famine Linie føm forst, og
hvis Filamentet trasser rigtig derpaa, da kan Kikkerten bringes tilbage paa
sil Sted, og den er injusteret; men skulde den have havt nogen Feil til en af
Siderne, da maae det ved denne Omvæltning vift sig med en dobbelt Vinkes,
hvoraf derfor det Halve maae rettes ved at bevæge hele Instrumentet ved
Skruen P, og der andet Halve ved en Indretning, fom maae være paa Kik
kertens Fod ftlv, faaledes at Kikkerten (5) kunde dreies noget til Siderne;
denne Operation gientages faa længe indtil Kikkerterne vift rigtig paa begge
Sider, og faaledes er denne Kikkerts Sigtlinie injusteret perpendiculair paa
Instrumentets Længderadius eller Nulpunct,
Nu bliver for det 2) at injustere den anden Kikkert B
a) uoiagtig i sin beherige Afstand;

b) parallel med Kikkerten A.

Til disse Hensigter stiller man fsrst Alhidaden paa Nul, derpaa sigter
man igieunem Kikkerten A til Linien T paa den ophængte Lineal S, og naar
man ved Skruen P har bragt det nøkigtig derpaa, sigter man igieunem Kik
kerten B til Linien U; ffulde der mangle noget, at det faldt inden- eller uden
for
(3) For at kunde bevæge Kikkerterne til Siderne, naar det for Injusteringen behoves,
kunde Foden hi bestaae af tvende Dele, hk og ki, hvoraf dm øverste havde cn Tap,
som kunde gaae ned i den underste Deel, og fastnes ved Skruen 11; man Issuer alt
*
saa disse Skruer lidet, bevæger Kikkerten det behøvende, og fastuer dem til igien;
men denne Maade, som det er viist her paa Tegningen, er langt fra ikke den bedste,
thi Skruerne 11 ere alt for meget udsatte for at rores ved og forandres, hvilket in
genlunde bor vare; thi naar Instrumentet er injusteret, maae man vente sig en tem
melig Varighed, ffiønt Forsigtighed byder jævnlig at efterser; men for en habil
Kunstner vil det vcere let, ak giøre en i saa Henseende bedre Indretning, hvilket man
eg har paa andre Instruments; her er det kun Hensigten at angive Ideen rg hvad
der maae iagttages
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fet famm?, rettes det ved Skruen W (4), font man kunde fere Kikkerten B
lidet ud eller ind; tnac dette er bragt i Rigtighed, faa tages begge Kikker
terne og vendes om ved det at Klempanderne X (>') aabnes, faa at Oculairet
kommer til den Side hvor Objective! var, hvorefter man sigter for ft ig i en nem
Kikkerten A til Linien T paa Ven anden Lineal S, fom er ophængt paa den
anden Side af Instrumentet; men ifald Sigtlinien ikke trcesser derpaa, maae
Instrumentet ikke rorrs udaf sin havende Stilling, men bemeldte Lineal 82
maae skydes frem og tilbage af en Medhielper til Observator vinker (6); der
efter sigtes igiennem Kikkerten 8, font skulde trcrffe Linien AI; hvis deri
mattgler noget, Va maae det Halve rettes ved at bevæge Kikkerten til Siden,
paa samme Maadc som om Kikkerten A er meldet, og den anden halve Feil
er Mangelen at Nonius ikke staaer fuldkommen paa Nul.
Naar disse tvende
Operationer for Kikkerten B igientages, troer jeg man derved vil kunde faae
samme fuldkommen parallel med Kikkerten A.

Ved dette Instruments Forfeerdigelse eller Brug kunde maaffee udfindeS
en eller anden Forfinelse, fo tu jeg enten her for Vidtlofkigheden, eller fordi
jeg ansaae del maatte overlades til Kunstnerens egen Indretning, har ude
ladt. Hovedhensigten har mere varet at angive Ideen, fom uendeligen ffulde
Pp Z
glæde

C)

Det vil blive en nodvenbig Forsigtighed, at Hovedet nf denne Skrue ikke stod
udenfor Enden af Linealen M, men la ae dybt inde, fn a den alene kunde bevæges ved
en dertil passende Skruestikke eller Nogle; til ydermere Forsigtighed kunde der nok
være en liden Skodde for Enden, fo in bedækker den, og naar bchsves kunde aftages.

($) En ganske fortræffelig Indretning nf disse Klempander har jeg ftet hos sorommeldke
habile Kunstner Hr. Bidstrup. Man kunde isteden for at vende disse Kikkerter om
paa den Maade, fom her meldes, indrette dem enten til at være amphidioptrisse
eller faaledes at man kunde trække Noret ud af Kikkerterne snavet Oculair- fom Objeclivglasset, og by-tte dem om fan de vexelviis blev indfatte fen de modsatte Gider,
men disse Mander have den Uieilighed, nt det er snare vanskeligt at faae-Glassene
eoncenrrijke i Sigtliuien.

(6) Det kunde synes noget vanskeligt, at faae Sted til at ophænge disse Linealer paa,
men jeg kroer at man kunde indrette et Par beqvemme Bukke eller Stokke at stille
disse Linealer Si og S2 pa-a, som vel ikke behovedes at være overmaade langt fra
Instrumentet, og naar det var vel injnsteret og behandlet nogenledes forsigtig, troer
jeg ikke det vilde forandre sig faa lef.
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glcrde mig, om den maatte finde Blfald og ansees brugelig i det mindste for
Tilfælde, som de jeg i Indledningen har berørt.
Efter mit Skisnnende bliver det uden Tvivl umuelig ot frembringe no#
ger Instrument til denne Hensigt, uden det haver en.marrkelig Basis i sig
selv, og sslgelig har den uomgængelige Ulejlighed at blive uhandelig.
Der horer til dette et Par vel indrettede Haandgreb eller et Par Rem
nier omkring det, for at tages op af sin Kaste og sættes paa stativerne.
<o
eller tre Menneffev behoves der til at handle og transportere det; men under
saadanne Leiligheder som de anførte, at have det med et Skib til Havneopmaalinger, haver man ikke Mangel paa sornsden Haandhielp.
Man feer letkelig, at det ved Brugen af dette Instrument er siet ingen
fornoden Betingelse, som det er vcd mange andre, at det ssulde.staae i hori
zontal Stilling; thi da begge Kikkerterne ffal sigte tik eet og samme Punct
eller Gienstand, bliver det fuldkommen ligegyldig i hvad Plan Triangelen
adf ligger, og det haver ingen Indflydelse paa den maalende Vinkel, som

bestemmer Afstanden.
Da dets Brug alene er, at finde hvor langt man befinder sig fra en
eller anden Punct, faa folger fremdeles at man tillige maae være forsynet
mcd et andet Instrument til Vinkelmaalingerne, saasom et Maalebord, eller
i manglende Fald kan en god Octant eller Sextant giøre fortræffelig Nytte.
Naar man antager en Situation, som de der forefalde paa dr anførte eller
lignende Steder, af Havne, fom ere indelukkede og begrcendsede med steile
hoie Klippekyster og Strandbredder, hvilke tillige haver mangfoldige Bugter,
fmaa Viger og udstaaende Pyndter, og følgelig naar man flytter sig endog
kun et kort Stykke fra en Station til en anden, feer man ikkun faa af de
Hukker, Pyndter eller Objecter, man saae paa den foregaoenfce Station,
troer jeg det vil være indlysende, med hvor megen Fordert mon kunde benytte
det her foreflagne Instrument, da andre Opmaalingsmethoder i faa Tilfælde
vare vanffelige; man havde ikke alencste let al faae en Basis, men man kunde
endog med storste Lethed bestemme mangfoldige Puncters Mellemafstand fra
hinanden, og directe affatte det paa Papiret, og naar man brugte dette fra
flere Stationer, kunde man verificere og meget hastigen sammensætte en Plan
eller Tegning over saadan Silutttion.

Jeg
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Jeg vil ikke for dette indsigtsfulde Selffab være udførlig om den ellers
mu-lige Brug af mit forestagne Instrument, som Lejlighed og Tilfælde bedst
kunde afgiore, men har alene berørt denne fom den jeg egentlig har havt for
Hine, ved at tænke over der, da jeg ofte fom Ssemand i benævnte og andre
Havne haver suffer mig el saadanl Redffab.

Det« Størrelse eller Uhandelighed, fom ellers ved Instrumenter til at
bruge i Marken kommer faa meget i Betragtning, kan ikke her være til Hin
der, hvor beqvem Lejlighed til Transport og overstsdig Haandhielp aldeles
ophæver denne Ulejlighed.

Ferst efter at jeg havde forfattet denne her forelagde Afhandling, blev
jeg giert opmærksom paa Hr. Professor Ratzert's Forelæsninger over den
geometriffe, trigonomelriffe og militaire Landmaaling, tillgemed Nivellerin
gen, trykt i Kiebenhavn 1793, hvor han Pag. 128 anfører: "at vores for"tiente Instrumentmager Ahl hav opfundet en Distancemaaler, fom fra et
" Standpunct temmelig note giver en Distance tilkiende, kun Skade at det
"ved flygtige Opmalinger ikke kan feres med.
Ved Belejringer derimod er
"det meget godt."
Og
r jeg af den korte Beskrivelse, der anføres der
over, «t det i Hovedideen er ganffe og overeensstcmmende med det af mig hev
foreflagne; men da der intet er anført hverken om Stativerne, hvilke dog ere
en væsentlig Deel af Instrumentet, og titoagcr betydeligen til dets Brug, ja
det vilde nok være ganffe ufuldkomment, fast ubrugelig, naar disse ikke vare
behorigen indrettede, tilligemed at der heller intet er fagt om Kikkerternes
Indretning for at kunde injustere Instrumentet, hvilket er en ikke mindre be
tydelig Sag, da dog et saadant Instrument faa let under Brug eller Trans
portering, ved Stød eller Hendelfe, kunde komme ud af sin Retning, hvor
ved det >a enten blev gjort ubrugbar eller betydeligen vilde bedrage den, dev
forlod sig derpaa, saa har disse Aarfager overvunden min Betænkelighed at
forelægge Selskabet tonne Afhandling, da maaffce de til tonne Hensigt heri
anførte Ideer kunde blive anvendelige og nyttige, ja endog af den mere
Grandffende kunde forfines eller forbedres, allerhelst naar man kunde finde
Lejlighed ai faae
søg dermed.

saadant et Instrument forsærtoget/ og gisre Brug eller For
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Fremdeles maae jeg giere den Bemerrkmng: Hr. Ahl haver ester 6^
meldte Beffrivelse tiltoenkt sit Instrmnent at v«re af 6 Fods Lamgdc, ganffe
vift fordi det allerede af den Størrelse er til almindelig Brug meget uhande
lig.
Jeg har foreftaaet mit til 8 ja io Fod; derved vindes da ganske an
seelig i Neiagtigheden for en maadelig Distance, og i at kunde efter behsvende Tilfalde maale en lcengcre.
Men hvad Uhandelighedcn angaaer, som
ved mit maae vare faa meget større, er det ganske bortfaldet fra mine Be
tragtninger, i det jeg har kun ton ft dette Instrument til en speciel Brug,
som i ovenmeldte er anført, nemlig at have det med til Skibs, hvor beqvem
Transport og Haandhielp nok vilde i mange Tilfalde giere det sårdeles nyt
tigt og behageligt at medhave et faadant.
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Observationer paa tvende Soereiser
over

Kompassets Misviisning paa adskillige Steder/
med Anmærkninger r
tilligemed

nogle Observationer af

Magnetnaalens Forvirring i de islandske Havne,
samt over dens daglige Forandring der,

. *

som ogsaa

nogle Observationer over Magnetnaalens Inclination.
Ved

P. Lovenorn.

' . .

er uden Tvivl ligesaa vigtigt for Videnskaberne font for de Ssefarende,
ar samle saa meget som mueligt Observationer over CompassetS Misviisui.tg
under forskiellige Breder og Lcrngder observerede i Soen saavelsom paa faste
Steder paa Landjorden, tilligemed alle ovrige Iagttagelser, som henhore tit
dette for Soefarten saa vigtige Redskab, hvilket, uagtet dets Ufuldkommen^
heder, dog virkelig er det man fornemmeliqst skylder de dristige og vidtløftige
Svereiser, og deraf store og udvidede Opdagelser, og paa hvis Veil.dning
Ssemandens Sikkerhed saa uendelig meget beroer.
Jeg giver mig dcrfore
herved den Mre ar forelcegge del Kongelige Videnskabernes Selskab en liden
Samling af Observationer giorte paa Soen over CompassetS Misviisning i
Samling, v. B.

O< g

klaret
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Aaret 1786 paa min Reise for at soge den ostlige Kyst af Grönland, hvor
jeg tillige var inde i adskillige Havne paa
vestlige Side af Island, og i
Aaret 1791, da jeg var sendt til Keiseren as Morocco, og gik des Aarsag i
Land i Tanger, og var derefter med Skibet en fort Tour i Middelhavet.
Hvor vanskeligt det er at giore gode og noiaguge Observationer paa
Seen med Compaffet er alt for bekiendt, og jeg har desuden tildeels berort
disse saavel i Beretningen om Reisen med Fregatten Proven for Socuhrene
i 1782 og 178Z, udgiven af det Kongelige Seitab i Aaret 1785, som og
i en liden Afhandling indrykket i Selskabets Skrivtcrs tredie Deel.
Man
vil ogsaa tydeligen see af disse her forelceggcndc Observationer og tilfoiede Anmcerkninger, at der ved dem undertiden ere nogle maafkec uforklarlige Ujevnheder, uagtet jeg troer med Tillid at kunne sige, at disse Observationer ere
giorte med en ualmindelig Flid og Agtsomhed.
Jeg maae her anmærke, at
der paa begge disse Skibe ikke vare Jern- men Metalkanoner paa Skandsen,
hvilke jeg just havde fogt at faae, for at være degmere frie for fvært Jern paa
Dækket i Ncerheden hvor Compasset brugtes, dcels til Seiladfen, decls til
Observationer; dog alligevel var der paa den forste Reise, nemlig 1736,
formedelst Skibets ovrige Indretning, en Jernkabysse paa Skandsen; men
dens Masse var ikke saa svær som een end sige flere Kanoner, fonr-btt fores
paa Orlogsffibene paa samme Dcek, nemlig Skandsen.
Kabyssen var des
uden sammensat af Jernplader, og dens Masse derfor langtfra heller ikke saa
concentreret som en Kanons, men udbreder paa storre Rum og Overflade;
altsaa den storste Deel længere fra Compasset til mindre Virkning.
Desuden
var jeg under Observationerne omhyggelig at forne Compasset saa langt fra
den og andet Jern som mueligt, saasom enten over Rundholterne midt imel
lem Masterne, eller paa Siderne omtrent lige for Falderebet, eller og agter
paa Hytten.
Akencste engang finder jeg antegnek, at Compasset stod kun
14 Fod fra bemeldte Kabys, (man see de folgende Anmærkninger derover).
Derimod vare Kanonerne paa Batteriet eller Dækket under Skandsen Tolvpundiger og af Jern som sædvanlig; ligeledes var der endeel Jern i Lasten
til Baglast, sikisnl langtfra ikke faa meget som paa storre Skibe; men om
disse Jernmasser have kunnet, ffiønt i saadan Afstand, i visse Tilfælde virke
paa Compasset, maae jeg lade ubestemt, indtil de Forsog ere giorte, som det
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indsigtsfulde Selskab har foresat sig at foranstalte, for at kiende store Ienimassers Virkning paa Magnetnaalen.
Alle Observationerne ere giorte med et meget godt Compas, indrettet
ester Hr. Prostffor §0ttses Theorie, med to parallele Naale, som de nu ere
brugelige ved vores Soeetat, hvilket jeg haver forud og jcrvnlig paa Reisen
esterstct um det var nldorlig centrered.
Jeg har aldrig brugt den Maade til at sinde Compassetö Misviiöning,
at peile Solen i dens Op- eller Nedgaaende, hvilken dog hos de fleste Ssemcrnd er den brugeligste, ja hos mange vel den eneste, fordi den er den ma
geligste; men paa vore Breder eller de hoie Latiiuder er denne Methode uncegtelig meget feilagtig, thi uagtet de i Larebogerne angivne Regler for at peile
Solen til den rette Tidspunkt, nemlig naac dens Centrum ffal anstcs for at
vcere i Horizonten, saa er dette for den noer ved Horizonten saa ustadige Re
fraction og andre Aarsager uden Tvivl meget vanskeligt at trcrffe, og da So
len ved fit Opstaaende eller Nedgaaende flkicerer saa at sige Horizonten med en
meget skraae Vinkel, saa forandrer den mcrrkelig t Azimuth, medens den
stiger eller falder ganske lidet, og af den Aarsag, naar ikke det rette Hieblik
til Peiling iagttages, er denne Maade paa store Breder ikke paalidelig, der
imod paa mindre Polhsider, og under de Tilfalde, hvor Solen gaaer ncrsten
lodret ned paa Horizonten, eller reiser mecst lodret op derfra, er det lige
gyldigt om Tiden af Pejlingen ikke saa noie iagttages.
Dertilmed giver
denne Methode kun hvcr Gang en enkelt Observation, og naar man nu seer,
som disse folgende Observationer og de paa de tvende forbemeldte Steder em
forte tydelig vise, hvor vanskeligt det er paa Soen at observere Compaffets
Viisning til en vis Grad af Noiagtighed, saa har man kun et enkelt Resultat
at holde sig til.
Jeg har derfor, hver Gang jeg haver giort Observationer for CompaSsets MiSviiSninq, altid peilet Solen naar den ncrrmede sig sin Nedgang, eller
fort ester den var opgaaet, og, ved at maale Hoiden med Octanten og peile
Solen tillige, beregnet Misviisningen paa den bekiendte Maade, og da var
der Lejlighed med en passelig Mellemtid hver Gang at tage tre, fire eller flere
Observationer, ligesom Veir og Omstcendighedcrne tillod det, og de derved
fundne MiSviiSninger ere da aufs, te saaledes som enhver Observation haver
Q4 2
givet,
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givet, og ved at tage Middelkallet af disse, maae jeg formode at totere kommen
Sandheden normest.
Man seer dog, ar hver Gang der saalcdes er taget
en Series af Observationer, fkilne de indbyrdes adMlige Minuter, ja mis
dertiden een Grad og derover, uagtet jeg qienragcnde tor forsikkre, at der
sterse er anvendt den største Omhyggelighed for at observere faa nøjagtigt som
mneligt, men det ligger i mangfoldige smaa Biomsteendighedcr, hvoraf de
betydelige ere, at Skibet for der meeste er stedse i Bevægelse, og denne med
Compasset en idelig Vandring, ffiont ofte uformcerkt for Hier, da de
stdste Oscillationer ere meget sagte; en liden Friction kan og mueligen ind«
trcrffe, uagtet Rosen som bekiendt er forsynet med en Agaiduppe og vandrer
paa fine Naale; tillige naar det blcrser noget, kan Vinden ryste Compasset,
som under Observationerne maae staae frit paa fin Peilstoel; undertiden sprin
ger Mandskabet paa Dcekket, hvilket ofte kan hcende ved SeileneS Regiering
og indfaldende Arbeider, og foraarsager en Zittren af Compasrosen, som
gior Observationerne vanskelige; kort, hvor agtpaagivende man er, bliver
der dog vist, at man endnu ikke har naact, ben Fuldkommenhed med Compas
set, som man heilig havde Aarsag at onfike, og at jeg troer, man ikke nok
kan paalcegge Ssemanden at anvende al Agtsomhed ved Brugen af delte faa
vigtige Redfikab endog i den daglige SeiladS, og endnu mere hvor det maae
bruges som medhielpende ved Observationer for Landes Beliggenhed, Strcrk-

deler

ninger o. f* v.
Til mere Oplysning skal jeg anføre Observationerne i Form af en Ta
belle, paa det de kunde vare samlede og bedre oversees, og dertil vedføje nogle
Anmserkninger over samme; des Aarsag har jeg i den første Rubrikke market
et Nummer som lettest at henvise til.
Jeg haver ikke sat Observationerne i
chronologisk Orden, uagtet at Dagene, som de ere giorte, ere i den nceste Rubrikke aiitegmöe, men hellere valgt at ordne dem efter Polhøiden eller Breden,
under hvilken Observationerne ere jkeete.
Da paa den førstmeldte Expedition
Reisen gik Nord efter, haver jcg valgt at gaae fra den mindste Brede op
efter, og for den anden, som gik Syd paa, i den modsatte Orden, nemlig
de større Breder først.
I.g maae Be meet fe, at Lcrngderne ere alle beregnede
fra KwbenhavnS Meridian, og ere tiltagende Vester efter, tillige at samme
kan cmseeS for temmelig paalidelige, da jeg havde Seeuhre med, og at saavel
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vel Breder fom Loengderne ere henforte til n«rmeste Observation; dost er her
ikke paaseet Noiagtigbcdcn af nogle enkelte Minuter, da ofte simpel Bestik
regning cr af Nødvendighed blander med, og er til dette Formaal desuden
ingenlunde betydelig.
Jeg haver i Tabellen anmcrrket hvad Cours som blev
styret, eller der ot Skibet laae an under Observationen, samt paa hvilket
Sked i Skibet Compasser stod.
Fremdeles ffal jeg give mig den 2Ere at
v»dfeie nogle Anmcrrkninger for Compassets Forvirring i Land paa Island og
i Havnene der, fom ogsaa anlangende Magnetnaalens daglige Forandring,
tilligemed nogle Observationer med Inclinationsnaalen m. v.

Tabelle
over

endeel i Aaret 1786 paa adssissige Breder og Længder gierte Obserz vationer af Compassets Misviisniltg.
No.

Dage.

Polens
Hvide.

ComLcrngden
Middel
Vest, fer passels
tal af
Kiobenh. Misviis- Mi viisNing.
ningen.
Merid.

i

Seplb. 2. 57° 42'

2

Maj 5.

58°

0'

3

s. Dato

58°

15'

5°

50' 2 2°
22
21
21
21

4

Maj 6.

58° 30'

8°

0' 26°
26
26
25
26
26

i° 40' 19°
19
19
4° 35' 20°
20
19
20
21

Anmoukninger.

56'
Asien. Compasser stod om Sryr10
bordsSide; den styrende Cours
17 19° 28' var S. 0. t. <3-; godt Veir.
56'
Morgen. Om Bagbord; nogen
18
Nulling; styrende Vest.
54
14
3
20° 25'
11'
A.
2
34
Z5
36 21° 51'

Ligeledes styrende N. V.

Z. '
M. Styrbord, lige for Fald-,
16
rebet;, styrede N. V.
20
20
35
19 26° 15'

O. q 3

No.

3©4
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Lcengden
ComPolens Vest, for passets
No. Dage.
Hoide. Kiobenh. Mt uiié»
Merit».
ning.
Maj
7.
*
0
[0°
59°
2
50 46'
5
55'
(28 12)
25 56
6 s. Dalo 59° o' il0 45' 250 29'
25 50
26 16
Maj
10.
6o°
26°
7
4' 14° 55'
37'
26 40
0
26
8 2(111). 26. 6o° 34' 3° 10' 240 14'
24 28
24 3 6
25 12
24 59
25 42
25 21
25 50
o© 10'
6o°
Aug.
2).
9
4°' D
230 29'
24 19
25 44
25 5o
25 36
25 45
s.
Dako
Io
6o° 53' 3° 5°' 230 20'

11
12

i3

14

6o° 55'
Aug. 23. 6o° 55'

Middel»
tal af
Misviisni ugen.

Anmoerkninger»

M.

Styrbord; N. V. t. V.

25° 51'
Styrbord; V. t. N.

A.
250 51'

M.

Styrbord; N. V. t. V.

M.

Bagbord; V. S. V.

26° 26'

25°

5'

A.
2Z° 54'

De tvende forste dleve tagne
paa Hytten, og de fire folgende
strap derefter paa Dcrkker om
Bagbord; Coursen S. O. r. O,

25° 44'

o' 24° 28'
*°5
6° 30' 22° 20'
22 48
22 42 22° 36'
Maj 12. 6i° 13' 28° 5' 3 i° 0'
32 24
32 54
31 44
31 58 320 15'
Maj 1 3. 6i° 30
* 29° 45' 33° 24'
34 58
35 34
35
4 34° 45'

M. Paa Hytten; S. O. t. S.

A.

Bagbord; Ost.

A.

Paa Hytten; S. O.

A.

Bagbord; N. N. V.

M. Med temmelig Nulling; Styr»
bord; N. N. V.
No.
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No.

Polens
Hside.

Dage.

15

Maj 13. ui° 50'

16

Aug. 13. 6i° 55'

y

17

18

19

20

21

Maj 14. 62° 50'

Lcengdcn 1 Com,
Middel,
Vest, for passels
tal af
Anmcrrkninger.
Kisbenh. MisviiS- MiSviisMerid'.
ning.
ningeu.
290 50' 3 2° 2'
A. Skille Soe; den forste om Bag
bord, den anden om Skyrbord;
35 18
Com passer hver Gang 14 Fod fra
Cabysscn; Cours N. N. V.

37°

oz 35° 54z
35
36
36
35

33° 15' 34°
34
34
34
34

56
2
8
58 35° 59r

?l. S. t. O.; godk Veir; Styr
bord.

A. Bagbord; godt Veir; Nord.

28'
10

i
ii
22

Aug. 6. 64°3'4o" 34° 27' 34° 52z
35 22
35 42
3 5 30
Aug. 7. 6403'40" 34° 27' 31° 50'
31 36
31 44
31 56
32 16
Maj 17. 64° 9*
34° 27' 43° i8z
43
8
42 41
43 47
43
9
43
2
42 51
43 .14
Juni 28. 64° i8z 35° 5' 36° 36'
37 26
37 57
Juli 29. 64° 30' 36° 25' 39° 58'
4°
8
40
4
39 46

34° I5Z

A. Pan Havnefiords Havn i Is
land; Bagbord; Skibet laae
for N. V. Vind.

350 21'

A. Paa samme Havn; Bagbord;
Skibet laae for Norden Vind.
310 52'

A. Paa Holmens Havn i Island;
Skibet laae for S. V. t. V.
Vind.

43° 9Z
A. Temmelig Nulling; V N. V.;
Styrbord.

370 20'

M. Bagbord; S. S. O.

39° 59'

No.
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No.

Dage.

Polens
Holde.

2Z

Juli 3.

65°

24

Juli 8.

65° 30'

25

Juli 16. 6 $°5i'5o" 31° 25' 42°
42
42
42
42
42
42

3'

*

Com
Lcengden
Middel
Vest, for passe kS
tal' as
Kiobenh. Misviis- Misviis
Mer id.
ning.
ningen.

45° 15' 44°
45
44
45
45
45
45'
45
4)
45
38° 15' 40°
3'9
40

Anmarkninger.

M. Midtstibs paa Rundholter
-50'
ne; godt Veir; N. B. r. N.
4
54
23
16
i8
2
22
22
10 45° ro'
o'
A. Bagbord; Nord.
58
19 40° 6'
57'
36
48
54
49
25
*
21 420 41

A.

I Dyrefiord Havn i Is
land ; Skibet laae for noiO#
tig Vind.

No. i synes ak være en god Observation, og meget nær svarende med
det jeg troer man kan antage Misviisningen til den Tid paa det Sted ni veere,
nemlig i Kattegattet omtrent et Par Mile Asten for Skagen.
Maassee er
Angivelsen noget for stor, dog uden Tvivl ikke sterre end der kan tilcegnes
enten Magnetnaalens egen Egenskaber, eller den Vanskelighed eller rettere
Umuelighed i at opnaae den yderste NoLaglighed i disse Seeobservaiioner.
No. 2 og Z ere Observationer gjorte paa samme Dag, de fsrste om
Morgenets og de andre om Astenen, og næsten paa samme Brede, men med
Forandring as i° 15' i Længde vestlig, og t saa Fald ffulle og Misviisningen
her tiltage; dog synes i° 16' at være vel meget for denne Forandring as Læng
de; Compasset stod begge disse Gange paa samme Sted i Skibet, men under
nogen Forandring af Cours.
Her er, som man vil finde fiere Gange, no
gen Forskellighed indbyrdes; de fem Morgenobservationer ffilne lidet over en

Grad
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Grad imellem sig; men Skibet rullede noget, som man kalder det naar man
feilec for Vinden, og under saadan Slingring (il begge Sider kan Rosen

umuelig staae stadig.
No. 4 angiver MiSviiSningen kiendelig for stor i Forhold til Breds og
L«ngde; det viser sig baade af de soregaaeude og efterfølgende.
Jeg veed
ikke ar angive Aarsagen, da Compasset stod paa øverste Dcek lige for Falde
rebet, med mindre de paa det Dcrk underneden veerende Kanoner knnde have
virket; men Compasset er oftere brugt noget ncrr paa samme Sted. I øvrigt
er der megen indbyrdes Ooereensstemmelse mellem disse 6 Observationer; den
ene er omtrent en Grad mindre, men fordeelt paa 6 gisr del kun 10 Minu
ter i Middeltallet.
Fer No. 5 treer jeg man kor udelade den midterste Observation, og
ansee det som Exempel paa hvor let en Feil kan indløbe, og naar man da tager
Middeltallet af de tvende andre, stemme de meget godt overeens med de paasolgende i No. 6,
Forandringen af Sked har nemlig varet for liden til at
kunde mcerkes i MiöviiSningenS Angivelse.
No. 7 forekommer mig at have angivet MiSviiSningen for liden i Hen
syn til den tiltagende Lcengde eller det paavoerende Sked.
No. 8 og 9 ere tagne paa Hjemrejsen ncer den østlige Side af Heiland,
og have megen Probabiliter af Rigtighed, antaget det ikke er mueligr al naae '
den nøjagtigste Fuldkommenhed; thi da syntes det som der ikke ffulde varet

saa stor Forffiel imellem dem; men den er heller ikke større end Forffiellcn af
Morgen- og Aftenobscrvationer kunde vare i Henseende ril MagnctnaalenS
daglige Vandring 0. s. v.
Men en besynderlig Omstændighed er der ved
No. 9; de tvende første Observationer ere blevne tagne paa Hytten ganffe
agter paa Skibet, og de sire noeste strax umiddelbar derefter med Det samme
Com pas omtrent midtffibs om Bagbord Side; og bemeldte tvende paa Hyt
ten angive mcerkelig mindre vestlig ViiSning end de paa Dcekket, hvorfor jeg
har ladet dem vcere for sig, og udeladt dem ved Middelrallets Uddragelse af
den Dags Observationer.
Endnu vil den samme Ting bemcrrkes ved No.
12, hvor trende Observationer tagne agter paa Hytten, som stemme indbyr
des meget godt, angive CompassetS nordvestlige Misviisning, i Forhold til
den paavcerende Brede og Lcengde, upaatvivlelig endeel mindre end jeg troee
n? Samling, v. B.
Rr
man
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man kan antage at ben virkelig vilde voere befunden paa dette Sted, naar in
gen fremmed Aarsag havde havt Indflydelse paa Compasser; imidlertid er dette
der Sled, som er alterlcrngst fra alr svcert Jern i Skibet; Kahytten er neden
under, hvor der ingen Kanoner var; Skibenes skarpe Bygning agter, for
Vandets Tilflydelse til Roret, og flere Aarfager givre, ar der ikke er, eller
dog kun en meget liden Deel, Baglast i den lige Linie neden under; men paa
Hytten er der-ganske vist nok endeel smaar Jern, saasom Bolter for er og
andet, Jernsceptere til al bcrre Finkenettet o. f. v.; om nu delte kan have
nogen Indflydelse, tør jeg langt fra ikke bestemme, og synes ncrsten at tvivle
derom.
Hvad Aarsag, der derfore kan have foranlediget dette Tilfalde, kan
jeg ikke med Vished angive; men det er kun et nyt Beviis paa, hvor lidcn
Tillid man kan fætre til enkelte Observationer med Compasser, og med hvor
megen Forsigtighed det bor bruges.
No. io og i» ere kun tvende enkelte Observationer, den ene om Mor
genen, den anden om Aftenen , da Luften den Dag var skyer, som hindrede
ar rage flere, hvorfor de vel ikke kunde synderlig komme under Betragtning.
Begge angive uden Tvivl for lidcn Misvisning, da man her ffulde formode
den i der mindste mellem 25 og 26°, hvorved endnu den Anmærkning, ar
No. 10 er tager agter paa Hytten.

No. 13. Observationerne falde den Dag noget ujcrvnt indbyrdes, men
del blasts og var Seegang, saa Skibet havde temmelig megen Bevcegelse;
imidlertid synes Middeltallet ikke upasseligt for Brede og Lcengde.

No. 14 er, ligesom ved der forrige Nummers Observationer, indbyr
des sorffiellige formedelst Skibets Bevcegelse, da der, ffienr stille Veir, var
endnu Seegang og Skibet rullede endeel; men seer man til Forholden af
Polhsiden og Lcenaden for disse, og dem for No. 13, og Forffiellen af de
fundne MisviiSninger paa begge Steder, nemlig 20 30', synes denne Forffiel virkelig noget meget; men om dette er nu Feil.i Observationerne, og
hvilke af disse, enten de største eller de mindste, Angivelser ffnlde bonkastcS,
for at faae et stsrre eller mindre Middeltal, eller og om Aarsagen la.»e i
Skibet, tør jeg ligesaa lidet bestemme, som hvilken man bør at ansee som
ncermest Sandheden; thi da maatre sorudscmes, at man vidste bestemt hvad
Mis-
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MiSviisningen til den Tid og paa disse Steder paa Jordkloden skulde vare
for et godt Compas.
Under den Antagelse, at Middellallet af MiSviisningen paa den ostlige
Side af det Nordre af Herland, eller omtrent paa disse Hvider og 13 ril 140
Lcengde Vesten for Kisbenhavn, var 25 kil 26 Grader nordvestlig, og at den
paa 36 til 370 Lcrngde sydvestlig for Island var 36 ril 37 Grader, saa kunde
man deraf stutte ak MiSviisningen tiltog til denne Tid mellem bemeldte Lcengder, og under disse Paralleler paa det ncrrmeste en halv Grad for hver Grad
man kommer vestlig i Lcengde; det er, som let iudseeS, ikke noget bestemt
Norme, men dog troer jeg saa meget, at man kan stutte om Observationerne
ikke afvige alt for meget fra det man derefter kan forvente de stulde angive.
No. 15, tagen samme Dags Eftermiddag som No. 14, ere vel futt
tvende enkelte Observationer, men jeg finder omstændelig anfort i mine Op
tegnelser at det var besynderlig godt Veir, Soen havde lagt fig og var stille,
saa Compassct stod roligt, og de bleve egentlig foretagne for at see hvorvidt
man kunde formode at Jernet af den i Indledningen ommeldte Kabys, som
stod paa Skandsen, kunne virke.
Compasset stod under disse Obftrvationee
14 Fod fra den ncermeste Side af Kabysser, fsrst om Bagbord og siden om
Styrbord.
Forskiellen imellem Obfervalionerne giver 3^ Grad.
No. 16 og 17 vare tagne i temmelig langt fra hinanden verrende Tider,
nemlig i Maj og Au au st Maaneder; synes begge, efter den Slutning man
kan giere sig om de Steders virkelige Misviisning, ot vcrre u«r ved Sand
heden og have god indbyrdes Overeensstemmelse.
No. 18 og 19 ere tvende mcerkclige Observationer, hvilke bleve tagne
i tvende paafslgende Dage, nemlig den 6. og 7. August, til Ankers i Havnefiord i Island.
Denne Havn har nogen Aabning mod den vestlige Side,
alt fa a har man et lidet Stykke frie Horizont. Jeg passede om Eftermiddagen,
just da Solen stod lige for denne Aabning, at tage disse Observationer af Äzimnther; jeg gjorde mig saa meget mere Flid med dem, da jeg, foruden at
erfare MiSviisningen paa Stedet, forenede den Hensigt, fra samme Tid og
Sted, hvor Azimukhen bl.'v observeret, at peile til det bekiendte Forbierg
Sneefields-Jekelen paa.den vestlige Kyst af Island, hvilket man herfra kunde
see, for ot anvende denne Petting til ogsaa paa denne Maade, da Breverne
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vare bekiendte, at beregne Lcrngdeforffiellen imellem disse tvende Puncter (’)♦
Man seer at ester den ene Dags Observationer blev Middeltallet for Misvis
ningen 250 21', men ester den anden Daas 310 40', alksaa en Forfficl af

30 41
*
paa samme Skib i samme Havn, og det paa samme T>d af Dagen i
to hinanden strax paafelgende Dage, og jeg ssgte at have Compasset staacnde
fna langt det kunde fra Jern i Skibet, i det mindste de mig synlige sveere
Masser, hvorfore man ikke skulde formode saa megen Forskiel, hvorvel jeg
ikke vil nagte Mueligheden af et eller andet fFiuft Jern, dog faa ncer at Feilviisningen kunde blive fa a stark var mig utroeligt; jeg mener derfor, at man
imaae sege Aarsagen i en anden Grund (2).
Vi laae nemlig i en islandsk
Havn, og meget ncer Land; den ene Dag var Vinden Nordvest, men den
anden Dag var den Nord, og altsaa laae Skibet i forskiellige Stillinger og
Afstand fra det omkringvcerende Land; nu indeholder Island upaatvivlelig
flere Mineralier, i far Basalten, som ester Naturforsketnes Erfaringer er
formedelst sin Iernholdighed beviist at virke paa Magnetnaalen.
Rimeligviis har dette vcrrct Aarsagen til dennes Forvirring, hvilket Sammenlignin
gen af felgende Observationer paa Holmenohavu syncs at bevise; og jeg erin
drer endnn med bestemt Vished, at paa en Ae, kaldet Viidee, i sidstbcmeldte
Havn har jeg selv scet en betydelig Mcengde Basalt.
Skibet laae omtrent
imellem 4 til i Miil fra denne Ae.
Om der var Basalt paa flere Steder,
er mig ubekiendt; men man har grundet Aarsag til at troe, at disse i Landet
til Comp assets Forvirring vrerende Virkningsaarsager maae vcere kraftige nok
til endog at kunde fornemmes paa Skibene, som ligge ude paa Havnen.
Mueligen kunde selv Havbunden under Skibet indeholde stige magnettrcekkende
Mineralier, og da, iscrr om Dybden ei var betydelig, have Virkning.
Man see til No. 20; disse Observationer ere tagne i Holmenshavn paa
samme Kyst/ og hvilken ligger just under samme. Meridian, og ikke mere end
5' 20"

(x) See Beretningen til Kaarterne over endeel af den vestlige Kyst nf Island, udgivet
fra det Kongelige Soekaarte-Archiv 1788. Pag. 9.
(3) For at forvisse mig om, at ikke Feilregning ssulde vcere Skyld, har jeg foruden de
Beregninger, som jeg da strax giordr for disse Observationer, nu paa nye i denne
Anledning efterxegnet dem, ligesom de fleste i denne Afhandling Anførte da jeg havn
til den Tid i en Haandbog nøie optegner mine Data.
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5' 20" eller lidt mere end
Miil ret i sand Nord fra forbemeldte Havnefford.
Man kunde her, paa samme Maade som t forrige Havn, see noget af den
vestlige Horizon! frie.
Medens disse Observationer bleve tagne, stod Compasset paa sin Pcilstocl eller Stativ midtskibs over Rundholterne paa en af
Breeder lagt Forhoining, altsaa saa langt som det vel er mueligt at bringe
det fra alt i Skibet varende Jern, og her bliver Middeltallct for CompassetS
nordvestlige Misvisning af otte indbyrdes vel overeensstemmende Observatio
ner 43° 9', hvilket fra de i Havnefiord mindst angivende giver den betydelige
Forskiel af irZ Grad eller en heel CompaSstræg.
For ganske at overbevise
mig cm at der hverken var Feil i Observationen eller Aarsager i Skibet, som
foranledigede disse Disparater i CompassetS Viisning i de islandffe Havne,
tog jeg tvende Compasser, underfsgte ferst om de indbyrdes vare aldeles overeensstemmendo ved vcxelviis at sætte dem paa er og famme Sted, og see at de
viste eens; gik derefter i Land med dem, og opstillede dem paa deres Stativer;
afsatte en vilkaarlig Linie med Afstikkerstokke, sarre et af Compassene mod hver
Ende af denne Linie, og stillede en Observator ved det ene Compas, og jeg
stod ved det ander; han sigtede tit (amme Tid ved Tegn til mit, og jeg mod
vendt til hane Compas eller den Sigrestok font stod i Linie.
Paa denne
Maade skulde, naar Linien gicnnem det ene Compas saaes i Nord, den
igiennem det andet blive seet i Syd, og saalcdes i alle muelige Direckioner,
men dette traf aldrig; Compassene skilnede stedse betydelig i deres modsatte
Virkninger, og det mindste man flyttede dem, eller forandrede DircctionSlinien, var det igien en ganske anden Forskiel.
Det kunde da nu ingen
anden Grund have, end den Mineral font Jorden maae indeholde, og som
maae være stærk nok til at kunde virke endog til Skibene, som ligge i Hav
nen; men hvor langt dette kan strakte sig, er vel ikke (et mueligt at bestemme.
Det er bekiendt, at der i Middelhavet i Nærheden af den toskanske Kyst ligger
en liden Ae kaldet Elba, fom, naar Skibene komme den paa en vis Afstand
nær, forvirrer Eompasset ganske; men dm hele Ae er en Jcrnmasse, hvi?
Bjergværker allerede i Romernes Tid bleve drevne.
Det er da ganske unægteligt, at Compasset i de islandske Havne aldrig kan bruges uden under meget

bestemte Betingelser, eller til den rue Brug for Sejladsen.
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De paafølgende Observationer No. 2t ere giorte paa Seen, omtrent 4

til 44 Miil fra bemeldte Havne og Kysten rundtomkring, giver og strax et
gansse andet Resultat, nemlig 370 20', som jeg lroer meget noer den for den
Tid og Sted paffende Misviisning, saavidt den af forfficllige og siden anfsrende Aarsager, saasom NaalenS daglige og ustadige Vandring, kan angi
ves; og ligesaa synes ogsaa No. 22 at vare passende, hvilken er taget paa

hsiere Brede og større vestlig Længde.
No. 23. Denne Observation blev giort paa den sisrste vestlige Længde
og tillige 65° Brede, som jeg paa Reisen fik Leilighed kil at observere.
Den
megen Overeensstemmelse, der er imellem disse 10 Observationer, maae jeg
fornemmelig tilskrive at Skibet laae ovcrmaade rolig, da det var stilagkig og
godt Veir, og Skibet var tildees omringet med store Iismasser, hvilket
dæmpcde Soens Bevcrgclse.
Vi saae samme Dag den ostlige Kyst af Grön
land, men meget langt borte. *
No. 24.
Denne Observation synes ikke ganske upassende; dog, om
man seer til No. 22, er den enten lidt for stor eller denne sidste noget for
liden i Forhold af Brede og Længde, men om saadant ligger i Naalcnö egen
Ustadighed eller Aarsager i Skibet, er ikke vel mneligt ar bestemme; man
maattc, for at kunde giøve Slutninger derom, kiende med Bestemthed den
tiltagende Progresiion af Mieviisningen i disse Farvande paa større Brede og
tiltagende Længde vestlig, som man dog blot af anførte rue Observationer kan

temmelig tydelig tiende ar der maae vare.
Ved meger nøte at betragte Observationerne, har det forekommet mig
som at de, der her i dette Skib bleve tagne med Compasset staaende om Bag
bords Side, under Coursen mellem Vest og Nord, angav CompasselS nord
vestlige Misviisning noget lidet større end de som under samme Vilkaar bleve
tagne om Bagbord; men fordi at det af anførte og anførende Aarsager ikke
er mueligt paa Søen at giere dem fine nok, tør jeg ikke afgiere denne Mis
tanke, og betydelig meget har det ikke heller været, og langt fra ikke saa mær
keligt som Forssiellen haver været fra Hytten og til Dækket.
No. 25 ete Observationer giorte inde paa Dyrefiords Havn i Island,
og altsaa, som jeg før har vrist, kan de ikke antages for at give nogen rigtig
Angivelse; ellers synes det at træffe, at disse ikke afvlge saameget fra det man
; 'i
kunde
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kunde formode MiSviisningen her at ffulde vcrre naar ingen fremmed Aarsag
virkede.
Saavidt for Observationerne af MieviiSningen pa a trenne Reife.

Fremdeles var jeg forsyned med det af Hr. Prof. Lous opfundne MiSViisningsinstrument til al bruge paa Landjorden, hvorover hane Beffrivelfe cr
udgiven i 1767; og da jeg for nogle befalede Forretninger ffulde opholde mig
nogen Tid, og blev endda noget längere for Modvind, paa Holmenshavn i
Island, fatte jeg det strax op i Land paa en Øe der i Havnen, kaldet Ørfars0e, hvor der stod en liden Bygning, og efter at have faaet Middagslinien
afstaget paa Marmorpladen efter de i bemeldte Beffrivelfe foreffrevne Regler,
observerede jeg for det meste daglig fire Gange Naalens Afvigning fra Meri
dianen, hvorover vedfoies en Tabelle.
Jeg vidste meget vel i Forvejen, at
det intet vist kunde give mig for den absolute eller virkelige Misviisning, af
den forommeldte Aarfag, nemlig for den Training, som her var overalt paa
Landet selv; men del maatte dog kunde vise noget i Henseende til den dag
lige Vandring af Magnctnaalcn; thi at Naalens Afvigning fra Meridianen
paa dette Sted i Land roullerer omtrent paa 430, hvilket er meget overeensstemmende med det den blcv funden Ombord ved Observationerne af 17. Maj,
beviser intet; men jeg ansecr det kun blot tilfældigt, hvorvel Skibet laae tem
melig ncer Øen.
Uagtet disse her giorte Obserpativner for Compaffcts daglige Vandring

ere

formedelst Tid, Sted og Lejlighed ikke saa fuldkomne eller udforlige fom
Ve burde, troer jeg dog de fortie,,e nogen Opmoerksomhcd, hvorfor jeg her vil
tilfoie de Optegnelser, jeg fik Lejlighed at giere derover, og maae jeg bemcerke,
at de Steder, hvor der mangle Tal, og staaer udprikket for, er, at jeg den
Dag til det Klokkesiet er bleven ved indlobende Forretninger eller Tilfalde for
hindret at observere; undertiden var det og vanffeligt, naar det blceste Haardt
af visse Vinde, at gaae med Farloicr i Land ril Øen.
Om Natten har jeg
kun havt et Par Observationer, nemlig den 3. Maj om Midnat, da Naalen
viste 430 30', og den 12. Juni Kl. 4 om Morgenen, da den viste 42° 30';
men disse to bestemme intet.
Overalt vil man see, at denne daglige Van

dring af Naalen har her varet meget uregelmcessig.

Jeg vil nu her

indfore

denne Tabelle, for derefter at gioce nogle Anmærkninger til samme.

Ta-
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Tabelle
over

Misviisningens daglige Forandringer, observerede 1786 i Holmens
havn i Island paa 6 4° 9' nordre Vrede og 340 27' Lcrngde
Vesten for Kiobenhavns Meridian.
Maaned
og
Dage.

Maj 27
28
29
30
Si
Luni 1

Forssiel
Forssiel
Kl. 8 fra Kl. 8 Kl. 12 fra Mid
Formid til Mid Middag. dag kil
Kl. 4 Efdag.
dag.
tcrmidd.
. . . . 42° 25' *
. . .
50'
20
42° 45' db 35' 43 20 —
42 53 ?— 23 42 30 db
41
42 25 — 15 42 10 4« 1° 1O
0 — 10 42 5° 4
43
3
*
42 40

2

42 55
42 40
5 42 50
6
. . .
7
. . .
8 43
5
0
9 43
30 43
0
II 43 ro
3

4

12

33 . • . . .
*4 43 20
6
15 43
16 43
5
17
0
43
18 42 50
19
42 17
20 42 52
21 43
5
22
. . .
2Z 42 40

* 5 43
— 28 42
db i 42
» .

42
42
db 10 43
— 5 42
* 10 43
— 30 42
43
♦ . . • 42
— 19 42
— 2 43
4* 13 43
13 43
— 10 42
— 17 42
* 8 43
— 25 42
. . . . 43
db 5 42

4*

0 7—
12 db
SI db
14 db
15
55
10
40
30
40
51
4
18
13
40
0
0
40
0
35

db
—
—db
4*
—
db
..

db
—
*4
4*
♦*
..
♦♦

10
26
4
27
48
5
25
2
12
40
45
♦ ♦ ♦ ♦

Forssiel
Kl. 4 fra Kl. 4 Kl. 8
Efter Efterm. Efter
middag. til Kl. 8 middag.
Aften.

43° 15' db - 5 43°
0^ db 12 43
43
43 I l db 9 43
23 43
43 20
42 53
48 43
43

4*

42
42
42
42
42
43
42
43
42
42
43
.. .

2 43
28 42

30' i°
12
20
43 i
41
i
41

db 22 43
db 20 42
db 15 43

50
38
55
41
50
10
30
12
52
50
25
..

db
—
*
db
db
db
—
..

20
45

db

12
58
10
12 42 53
0
10 43
5
5 43
50 43 20
3 43 15
30 43 22
22 43 12
10 43 15
... . .
8
43
5 43 25
30 43 15

db

43

1° 15 43 25
25 43 25
. . . . ♦ ♦♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ .. .
♦ ♦ ♦ » ♦♦ ♦ .♦

db

5
. .
.. . .
.. . .
♦ 4

43
.. .
,..

Storste
Foran
dring
hvrr
Dag.

30
. .
0

5'
35
50
33
5i

22
46
20
39
58
10
" 50
15
42
40
45
29
4
20
SO
IO
I 30
33
25
....
5

Af
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Af denne Optegnelse seeü da, at Maqnetnaalcns daglige Vandring har
som sagt vorret her meget uregetmoeffig, og hva-d Dagen er anbelangende, siden
her ingen N itobftrvalioner ere, synes dur al have for det meste havt den stø.ste
vestlige Afvigning om Aftenen Kl. 8; den har omtrent varet ligesaa ofte mindst
om Middagen som om Morgenen Kl. 8, og afvexlet med Til- og Aftagende
mellem disse tvende Tider paa Dagen, ligesom og imellem Middag og Kl. 4
Eftermiddag; men fra Kl. 4 Eftermiddag og til Kl. 8 om Aftenen har den
tt testen bestandig tiltaget.
Dette svarer ikke ganffe til det, som er befunden .
paa andv Skeder, da Hr. Professor Lous anfsrer i forommeldke ^skrivelse
over Misviisningsittstrumentct, Pag. 3, at del ved mange Forsog var godtgiort, "al den synes hvert Elmaal al have lvende Afvigninger fra Øllen til
Vesten oa igien fra Vesten til Asten, saa at den Kl. 8 om Morgenen skuldr
vcrre mecst østlig, og Kl. 2 om Eftermiddagen mecst vestlig; Kl. 8 em Afte
nen igien me est østlig, og Kl. 2 om Nalten meest vestlig; dog om Nuten
med mindre Forandring end om Dagen;" og Herr CassttN, i hans vigtige
Vcerk: de la Declination et des Variations de Paiguilie aimantce, Paris
1791, siger Pag. 8: ” Le grand écart de Paiguillc.a présque to u jo urs
en lieu entre deux et trois heures aprés-midi.
L’aiguille Pavangant
depuis le lever du foleil jusqu’å deux ou trois heures, du nord vers
Poueft, et retrograda nt en lufte dans Pap res-midi, pour revenir,
vers dix heures du foir, å peu-piés au meine point que le matin.
La nuit, Paiguille étoit aflez conflamment flationnaire; de forte
qu’a huit heures du matin, on la trouvoit commune ment au mcme
point ou eile étoit la veille au foir."
Den mcrrked.gste Forffiel, som
viser sig, og som det synes temmelig bestemt, imellem Observationerne her og '•
de on føl te andre Steder befundne Regler for Naalene daglige Vandring, er,
at den største vestlige Afvigning har de fleste Gange havt Sted om Aftenen
Kl. 8, og vorret kiltagende om Eftermiddagen.
I øvrigt tør jeg ikke anføre
disse Observationer i alle Henseender al vcere saa fuldkomne eller afgierende,
hvortil der udfordreS mangfoldig mere Omsorg og Tid end jeg havde Leiiighey
til.
Imidlertid vise de uden Tvivl at PenurbationSaarsagerne ere meget
virksommere her i Island og under disse nordlige Himmelegne, hvilket bekrorftcs endnu mere afgiørende ved de af Herr Åndings Ginge, forhen Mistty Samling. V. 25.
0Ö
,
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sionair i Grönland, i Aarene 1736 cg 1787 gierte Observationer over Nord
lysets Indflydelse paa Magnetnaalens Declination, hvilke ere Selskabet meddcelte af dels Medlem Herr Justiceraad Bugge, og findes indfort i Sckffabcts Skrivters 3. Deel, Side 53r et feq., hvor han siger "at have funden
Misviisningen der ved ct Middeltal 50° 57', og at den undertiden har voxel
til 520 54' og til andre Tider taget af ril 48° 42', saa at Grcendserne af disse
Forandringer har staaet 4 Grader fra hinanden," hvilke store Forandringer
tilloegges fornemmelig Nordlysenes Virkning; og at disse have betydelig Ind
flydelse paa Magnetnaalen, er upaatvivlelig.
Herr Cassini, loc. cit.,
anfører derpaa en Bekræftelse: "Les variations de Paiguille ont été tres
i neon ftan tes.
Le 23, la direction étoit le matin fur o° 26 min. de
la divifion du meerometre; a deux he 11 res aprés-midi, elle parvint
a i° o min.
Ce grand mouvement annongoit quelque chofe d’extraordinaire. L’aiguille enfuite retrograda vers Left, non feulement
de tout le degré ou elle étoit parvenue, mais encore de 13 minutes
en dega, ou elle fut obfervée å neuf heures du foir.
C’eft alors
qifon Papregut d’une aurore boreale, dont i’effet fur Paiguille avoit
été par confequent de 73 minutes.
Le 25, une autre aurore boréale ne produifit qiPune variation totale de 35 minutes.
(Il fa ut,
å la vérité, defalquer Peffet ordinaire de la variation diurne, qui
eft d’environ 14 minutes.)"
Men Herr Cassini anfører i samme Verk,

Side 46, efterat han troer at have funden et Slags Love saavel for den dag
lige som aarlige Vandring af Naalen, endnu flere PerturbationSaarsager,
hvilke han har bemeerket.
Han siger: "Les aurores boréales, la neige
et les brouillards, de méme que les vents tenant de la partie de Peil,
font les circonftances qui accompagnent le plus fréquemment les
perturbation de Paiguille aimantée.
Les mémes eau fes ne produifent pas toujours les mémes effets.
Quelque fois une aurore boréale ne procurera que de Pofcillation a Paiguille etc."
Men da det
vilde blive alt for ufuldkomment at sammenligne disse faa og ufuldstændige
Observationer med dette vigrige Verk, saa vil jeg alene herved bemcerke og
derpaa drage ril endelig Slutning tvende Ting: for det 1) at det synes som
man temmelig vist kan antage at den daglige Vandring er meget større her

oppe
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»ppe end længere fra Polen, og for det 2) at de Love, font meerbemeldte
jpetv Cassini treer at have funden for Magnetnaalens daglige Vandring, be
hove uden Tvivl Bekræftelse ved Observationer paa flere Steder af Jordklo
den, forinden de kan antages som almindelige.
Anlangende det forste, da
er det meget rimeligt, at naar Nordlyset kan have saa betydelig en Virkning,
som foranførte Exempel i Frankrig af 73 Minuter paa omtrent 49° Brede,
saa maae det uden Tvivl være her kraftigere til at virke paa Naalens Bevægelfer, da de her i Norden ere saa meget stärkere og nærmere, og hvo veed,
hvormeget de andre Aarsager kunde indflyde. Man lægge Marke til, at i den
korte Tid, jeg observerede, var der iblandt de 21 Gange, jeg har havt no
genledes fuld Observation, nemlig tre til fire Gange om Dagen, har der vævet
sire Dage at Afrigningen varierede mere end een, ja indtil halvanden Grad,
og enddog vced man ikke om den kunde have vævet ftørre om Natten; og flere
Gange har den varet 40 til 50 Minuter og derover.
Naar man nu betrag
ter, at dette var Midtsommers Tid, til hvilken Nordlysene ikke ere de stærkcste, og naturlig da her paa denne Tid var ingen Nat, saa kunde jeg ikke
heller bemcerke om der var Nordlys paa Himmelen; men jeg maae dog anføre,
at jeg et Par Gange har troet at have sect om Aftenen, sk'ient det dog var
Dag, men Luften graa eller dampagtig, ligesom en Slags jagende Bevægelse i Luften, hvilken forekom mig ikke ulig Nordlys, uagtet det var for
lyst til at være vis derpaa.
Naar nu denne og andre PerturbationSaarsager
kunne virke saa meget paa Compasset, nt det ikke stel den afviger halvanden
Grad og derover, og efter Herr Gillges længere og fuldstændigere Observa
tioner iblandt indtil fire Graders Forandring, faa er det klart, at man ikke
heller paa ©øen, hvor endnu flere Vanskeligheder tilføjes, kan forvente at
faae saa fuldkommen og nøjagtig stemmende Observationer, at man deraf kan
naae Vished af enkelte Grader, og naaede man end den, saa er den jo selv
ustadig.
En liden Trøst er det imidlertid før Søemauden, at under andre
og de mere besejlede Himmelegne er det uden Tvivl ikke saa betydeligt; men
imidlertid kan Det ikke nok anbefales de kyndige Søefolk at giere flittige Ob
servationer og nøie optegne alle Omstændigheder.
For den anden Bemærkning vilde det vist være vigtigt, om man i diste
nordlige Lande, og under forskiellige Meridianer, saasom tillige i Norge,
Ss 2
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Finnmarken 0. s. v., kunde ester en vis og fast Plan faae en Rwkke af ObscrvatiotKV over Magnetnaalenö Viisninger og Forandringer, mcd Hensyn ak sam
menligne dem indbyrdes med de i Paris alt foretagne eller andre til samme Tid
foretagende; thi da først vilde man tiende, om de Love, som Herr CassikU
kroer at have funden for Magnetens baade dagligs og aarlige Vandring, ere
faste og bestemte eller Undtagelser underkastede, eller at de i det mindste ikke
ere de samme paa forskiellige Steder, og maaskee man deraf fsrst blev vejledet
til andre Slutninger.
Allerede i de faa af mig anførte Observationer synes
en Modsigelse mod bemeldte Love; dog, hvo tør antage dem for afgiørende;
thi Herr Cassini siger ydermere Side 15, talende om Observationer mellem
den 14. Juni til den 25. Juli, omtrent samme Aarcts Tid, ff'iønt ikke samme
Aar, som jeg observerede disse i Island: ??Depuis le 14 de Juni jusqu’au
2,5 Juillet.
La loi generate de la marche de Paiguille du nord a
Poueft depuis huit heures du matin jusqu’å midi, de la retrograda
tion dans Papres-midi, et de la ftation pendant la nuit a eu lieu.”
Men jeg har befunden den meste Tid, som anført, den vestlige Afvigning
tiltagende om Eftermiddagen og størst om Aftenen.
Tidsfor skiellen i Hensyn
til Forffiellen af Meridianerne kan ikke her giore Udstag, at man skulde falde
til den Slutning, at Malmens Gang var til et og det samme Aieblik den
famme overalt, uden Hensyn til den Tid paa Dagen, som det er under de
forskiellige Meridianer, hvor der observeres; thi der er ikke mere end omtrent
i Time 40 Min. Tidsforskiel mellem bemeldte islandffe Havn og Paris, at

Klokken er mere i Paris end der.
En anden meget vigtig Advarsel troer jeg og at kunne uddrages af de
af mig i Henseende til at kiende Magnetnaalenö Forvirring i Land og paa
Havnene i Island giorte Observationer, for dem som vilde bejkieftige sig med
at undersøge CompassetS Misviisninger til visse Tider og Steder, som ogsaa
dets øvrige Bevægelser, at de ikke aleneste maae vorre agtpaagivende at der et
i Bygningen eller i Noerheden af Stedet, hvor Magnetnaalen scettes, er noget
detydelkgt og mucligt virkende Jern, men ogsaa om Jorden selv i det Land
eller paa det Sted, hvor der bliver observeret, besynderlig om det er et biergagtigt Land, ikke er befvangret med saa megen jernholdig Mineral, at Obser
vationerne deraf bliver aldeles uefterretlige for saavidt Stedets virkelige Misviisning
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viiSning angaaer, og i dette Tilfarlde maae jcg tilstaae at jeg ikke indseer Mid
ler til at kunne erfare, hvad CompasselS virkelige Viisnillg vilde vcere under
den Brede og Lnngde, eller paa den Punct af Jordkloden i Relation enten
til den virkelige eller magnetiske Pol, naar at denne fremmede Aarsag ikke
virkede.
Jeg kan her ikke undlade at anføre, at de Herrer Capirainlieutenant
Grove og Lieutenanterne N. A. Wibe og B. de Aubert, som for ncervcerende Tid fortscrtle det herlige og vigtige Arbeide af triqonomctri|Te Opmcralinger langs den norffe Kyst, og Carternes Forfcerdigclfe over samme, have
ligeledes befunden, at Magnctnaalens ViiSning var »neget ofte forvildet og
ikke efterrettelig paa Landet i Norge, da Herr Capitainlieurenant Gl'vve^i et
Brev til mig udtrykker stg saaledes: "Angaaende Misvrisningen, da inaae
jeg anmoerke, at Jordens Beffaffenhed har her i Landet stor Dccl i CompasftlS Viisning."

Jeg har et Par Gange i den korte Tid i Island bemærket det samme
som baade Herr Cassini og Herr Giuge, at Naalen har vcerct i en zittrende
Bevcegclft.
Den frauffe Observator har bemcerket del meest om Vinteren,
og tilskriver det det mere urolige Veir, som oftere indfaldcr paa den AarekS
Tid, som han troer ogsaa at have Indflydelse paa Magnetnaalen ; og Herr
Giuge havde den meget sandsynlige Slutning, at det i Grönland var foraarsaget ved Iordiystelser af Vulkaner, hvilke han formoder af meget grun
dede Anledninger al vcrre til i Grönland.
Smaa ukiendelige Iordstod kan
let for Mennesker v«re ufonmmmelige, men maae nødvendig virke paa et saa
folsomt Instrument.
Herved maae jeg anføre, at den r. Juni blev virkelig
omtrent ved Middagstid fornummei et lidet Iorffielv paa Holmenshavn i Is
land, men der blev just ikke tcenkt paa at see til Magnetnaalen, og desuden
blceste det den Dag saa haardr og af den Vind, med hvilken det var vanskeligt
at komme til Ken med Baade, saa jeg ikke forend om Aftenen kunde komme

der i Land.
Endelig har jeg paa denne Reise giort nogle Observationer vver Magnetnaalens Inclination med det samme Instrument, som Herr Professor Lous
havde den Godhed ligeledes at medgive mig paa Expeditionen for Seeuhrene.
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Observationerne ere qiorte med ald Flid, nemlig ved at söge saa nsie
fem mueligt al stille Planen af Instrumentet i den magnetiffe Meridian, og
at observere Naalenö Viisning førfl med den inddeelte Rand vendt mod Osten
og derefter vendt mod Vesten, og taget Middeltallet deraf, naar jeg synkes
ot finde nogen For Del; hver Gang har jeg igientaget Observationerne nogle
Gange; det er Middeltallek af disse som her findes miført; det.har tillige stedse
vcerel iagttaget at observere naar det var godt Veir og rolig See, og des Aar
sag har jeg ikke bunden mig til bestemte Tider paa Dagen, men alene iagttaget
naar Skibet har lagt meest roligt, hvilke man kunde saa meget bedre anvende,
da InclinationSnaalen synes ikke at vcere saa mange Forandringer underkastet
som Declinationönaalen.
Instrumentet var ophcengt i Kahytten under Dcekket, og med sin Kasse fastffruct med Messing-ffruer saaledes, at det ved fin
Indretning balancerede og kunde bringes i alle de Stillinger som udfordredeS.

Fortegnelse
,

over

nogle Observationer af Maglletnaatens Inclination paa adffitlige
Breder og Lcrngder.
No.
i
2

Z
4
5
6
7
. 8
9
10

11

Poihoiden.
55°
58
59
59
6l
62
64
64
64
6$
65

43'
40
0
30
40
30
4
9
50
6
52

Langden fra
KiodenhavnS
Meridian.
o°
8
11
14
29
32
34
34
39
.42
36

5'0st
45
45
iS
15
20
27
27
15
15
25

Magnernaalens
Inclination.
7l°
73
74
74
77
77
80
78
79
80
79

30'
30
0
40
30
30
0
30
40
50
30

Den ferste Observation eller No. i er qiort ombord paa Kjøbenhavns
Rccd.
No. 5 finder jeg i mine Notater betegnet som tvivlsom, og der er
uden Tvivl og ved denne en Urigtighed, da den angiver ligesaa meget som
*
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den paafelgende paa hoiere Brede.
No. 7, 8 og 11 ere observerede i de is
lands Havne, og disse vise nogen Forssiellighed i Forholden fra de andre.
Jeg finder ogsaa i mine Antegninger at der var sat ErinbnngSmærker derved,
men maae tilfiaae, at jeg har stolet for meget paa min Hukommelse og for
glemt den egentlige Bemærkelse deraf.
Om nu den Indflydelse, fom jeg
haver meldt at den Mineral, med hvilken Jorden i Island uden Tvivl er saa
rigelig befvangret, og som giorde saa kiendelig Virkning paa Compassets De
clination, haver havt nogen Indflydelse herpaa, maae jeg lade ubestemt.
Imidlertid, da jeg blev.opmærksom paa hiink, giorde jeg felgende Forseg: Jeg
indrettede et Stativ med tre Feddcr at satte ud fra hverandre, saaledes som
man sætvanlig bruger dem til Menselborde eller deslige, med en Messingkrog
fra neden i det Stykke som forenede Stativets Been, hvilket ligeledes havde
Messing- og ikke Ierussruer til at fee fte dem med; nu kunne jeg hænge Inclinalionsinstrumentct under Stativet i en Stroppe eller Snor, saaledes at det
kunne beveegeS frit mellem de trende Been, og ved at giere Snoren noget
längere eller kortere faae Instrumentet til at hcenge saa ncer ved Jorden som
jeg vilde.
Efterat have observeret ombord neie hvad Naaten der viste, bragte
jeg det i Land, satte det op paa adskillige Steder paa Landet, og iagttog hvad
InclinationLnaalen der angav paa-samme Maade som ombord, og fandt stedse
det samme Udflag, eu-dog paa de samme Steder paa Landet, hvor jeg havde
funden den ommeldte Forandring i CompasselS Declination; i det mindste
kunde jeg ikke kiende nogen Forssiel uden aleneste paa et enkelt Sted, da jeg
traf til at sattle det op, hvor Jorden var sumpig og myreagtig, paa det Sted
trak Naalcn sig nogle Grader nærmere Vertikalen; ved at stikke en Stok i
Jorden der, viste den sig strax under den overfte med lidt Græs begroede
Skorpe at være todaglig fom Okker, der tilkiendegav at her maatte være
Jern mineral.
Esterat have saaledes neie giennemgaaet og tilfoiet Anmærkninger over
Observationer for CompassttS Misviisning med videre paa ferstbemeldte Reife,
giver jeg mig den TEre at tilfoie en Tabelle over det samme Slags Observa
tioner, hvilke jeg paa Soen paa min Reise i Aaret 1791 haver funden Lej
lighed at giere; tuen de mig befalede Forretninger, og de Vansscligheder,
man finder i de barbarisse Lande, forhindrede at observere der i Land.
Jeg
rever

Z 22

L.

Observationes paa tvende Soereiser

troer det ville vorre overflodigt at gienuemgaae denne sidste Tabelle faaledes
fem den forste; saa meget ec at bencerke, at paa dette Skib var der mindre
Jern paa Dcekker end paa det forride, da Kabyssen var for neden under Bak
ken som sadvanligt, og, fon; meldt, var der Metalkanoncr paa Skandsen,
hvor der desuden var stsrrc cg friere Rum.
Dog fynrs der i Observatio
nerne nogle smaa Ujevnheder; men jeg treer, de ikke kan ansecS ar vcrre uden
for de Greendser, man endog med bedste Flid kan vente at obftrvere paa Seen;
faaledeS synes No. i, fom er en Observation paa KiobenhavnS Recd, at
angive MiSviisningen noget for liden, efter det som den var her til den Tid.
No. 4 og 7 angive uden Tvivl begge, i far den forste, for megen Misviisning; alle de ovrige kan jeg ikke nsicre bcdomme end nt de fvare faa vel fom
man kan vente; men for de tvende sidste, No. 20 og 2 r, hvilke ere indbyrdes
meget noie overeen6stemmende,' og tagne den samme Dags Morgen og Aften
i Middelhavet meget ncer under ten spanffe Kyst, mane jeg dog giere den
Vemcerkning, at jeg ikke havde ventet ak sinde MiSviisningen hcr faa stark,
i far i Forhold til De andre, ifald, fom jeL havde sluttet, den ffulde paa disse
Horder have aftager alt fom man kom ostligere.
Til Slukning kan jeg ikke aflade ar anmcerke, hvor vigtigt det er, at
kyndige Socmoend giere disse Obfervationer faa flittige fom huuligt, og med
dele Dem til andre.
Jeg troer ar have varet meget agtpaagivende at ikke lade
nogen Leilighed gaae forbi til ar obfervere Compaflets MisviiSuing paa disse
temmelig vidiloftige Reifer, og dog er der i det Hele ikkun faa Observationer;
men det er ikke saa ofte at Lejlighederne dertil ere gode, saa man visselig ei
bor lade dem gaae ubenyttede; thi enten har man ikke klart Veir til den Tid
paa Dagen, da de kan tages, eller der er for megen Soe og Vevcegelse, faa
Skibet ligger for uroligt; ofte styres saadan Cours, og Omstandighedcrne
tillader ikke ot forandre den, faa at Solen ffiules af Sejlene, at man ikke kan
komme ti! ar obftrvere, foruden flere Hindringer, fom indtrceffe alt for ofte.
Imidlertid naar Observationerne mangle, hvad ffal da Ssemandcn rette sig
efter? han tager sin Tilflugt til gamle Journaler eller hvad han har hon sige
at MisviisningeN er omtrent der og der, og saaledes paa Slump rener, eller,
fom det kaldes, forbedrer sin ftilede Cours med en MiSviiSning, fast fom man
kan rage er Nummer i Tallotterier; ;a jeg undscer mig ncrsten paa Soefartens'
•
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Vegne at sige hvad jeg har hort en Styrmand svare, dog det er endeel Aar
siden, da jeg sagde ham hvad jeg havde observeret MtSviiSnlngen ak vcere: at
han kiendte bedre hvad Misviisning han skulle bruge, da hans Fader, en
gammel Soemand, havde lcerk ham hvad Misviisning han havde brugt i dette
Farvand.
Hvor vigtigt bliver det da ikke at optegne Observationer, som ere
tagne med nogenledes Flid, og giøre Soemanden agrpaagivende paa denne
vigtige Deel af deres Videnskab.

Tabelle
over

endeel Observationer af Compassets Misviisning paa adskillige
Breder og Længder i Aaret 17 9 i. *
No.
i

/Dage-

Lcrngden
ComMiddel
Vest, for passets
tal af
Kjobcnh. Misviis Misviis
Nlllg.
Merid.
ningen.

Polens
Hoide.

Apriiiz. 55°43'i5"

i
2 . April 16. 56° 58'

3

Maj 6.

500 17'

Samttilg. V. B.

Annicerkningcr. -

Morq. Paa KiobenhavnS Need;
50'
Cotnpasset stod paa Skandsen
53
otu Daa'-ord; Skibet laae for
56
O. S. 0 Vind.
20 i/° 58'
o° 30' 180 6'
M. Om Bagbord; stnrede N.
O. t. 0. i Kattegattet.
18 40
18 38
>8 42
18 4°
18 20
18 35
18 43
18 34
'8 25
18 44 180 33'
Aften. Bagbord; V. t. S.
1)° 15' 250 24'
25 16
25 57
24 55 2)0 23'

17°
17
17
18

Tt

No.

3$4
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Langben

No.

Dage.

Mer id.

4

5

6

Maj z.

Maj 7.

500 13' 13°

49° 56' i6°

samme Da tv 49° 26' 17°

7 'Maj g.

49° io' 17°

Seplbr. 14. 48° 43' 19°

9

IO

Com-

Middel»

tul af
Polens Vest, fov passets
Hside. Kiobenh. Mrevils- Misvns'

samme Dato 49° 20' 190

Septbr. 13. 48° io
*

20°

ning.

*
28
40
57
58
14
42
50
15' 25° 16'
25 16
25 50
26
3
24 40
25 38
24 33
25 14
2
25
25 49
5' 26° 23'
25
4
25 54
50' 25° 38'
26
4
26
8
26 37
26 24
26 10
35' 240 12'
24 20
25 28
25 2 I
55' 2 5° 27'
25 21
25 31
25 33
15' 25° 18'
24 48
25 12
24 50

5' 26°
25
25
25
26
26
26

Arrmcerkninger.

ningetu

M.

Om Bagbord; V: R. V.

26° 15'

M. Om Bagbord; styrede V.
2 S.

*
25° 20
A. Styrbord; Coursen V. 4 S.
250 27'

M. Styrbord; V. Z S.

26°

IO'

A.

Bagbord; N. O.

24° JO
*
M.

Styrbord; N. O. t. N.

M.

Styrbord; O. N» O.

*
25° 28

250

2*
No.
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No.
ii

12

13

I4

IS
l6

Dage.

Lcrngdcn
Com- I Middel»
Polens Vest, for passekS
ca! af
Heide. Kiobenh. Misviis- MiSviiöning.
ningeti.
Merid.

Z25

Anmærkninger.

Sepcbr. 13. 47° 32' 20° 2jz 240
24
24
24

32'
?(. Dagbord; N. O. l. N.
22
58
48 240 40'

Maj 9.

47° 2i' i8° 55' 25°
2,5
25
25
25
25
Septbr. 5. 39° 8' 240 30' 22°
23
22
23
23
Septbr. 3. 37° 56' 26° IZ' 240
23
23
23
Sepcbr. 2. 37° 39' 25° 35' 230
23
22

48'
44
31
44
43
53
24'
12
28
16
54
oz
28
16
54
24'
14
56

Maj 17.

23'
4
17
23
I8
24
12 22°
32'
38 22°

36° 56' 15° 55' 22°
22
22
22
21
21
22
Z6° 54' 20° 15' 21°
22

M. Styrbord; S. V.

25° 44'

23°

A.

Vagbord; N. O.

A.

Vagbord; N. t. O.

A.

Vagbord; N. t. V.

7'

230 40
*

230 iiz
A. Om Vagbord; O. S.

Oz
M.

I?

Maj 18.

I8

A.
samme Dato 36° 52' 20° 55z 21° O'
20 52
22 22
22 14 21° 37z

Tl 2

Styrbord; Syd.

5*

Styrbord; S. 0.

No.
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L,omgden

No.

Dage.

Merid.

19

Maj 19.

20

Aug. 7s

21

s. Dato

Com-

Middel

Polens 1 Vest, for p asset s
tal af
Holde. Kisbenh. Ätlsviis- Misvis
ning.

36° 46' 19° 55' 21°
21
2I
20
20
21
20

Anmqnkuiuger. ,

ningen.

I 5'
29
36
56
54
5
36 21°

M.

Bagbord; styrede S. O»

7Z

16'
M. Course»' N. N. O.
48
44
46
16 2i° 58'
A. I Middelhavet nær unde«
36° 37' 16° 15' 21°. 46'
21 48
den spanffe Kyst; styrede S.
21 37
O. t, O.
22 17
21 22 21° 5 6'
36° 22' 19° 55' 22°
21
21
22
21

Be-
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AfcJe forfkietlige Slags af Nivellerings-Instrumenter, fom man hidtil har
opfundet, kau deles ubi tvende Hovedklasser.
Den ferste Classe indbefatter
de Instrumenter, som ere forsynede med Kikkerter, og fom ere bestemte til
at nivellere pc.a meget larige Distancer med den mueligste Nøjagtighed.
Saadanne Instrumenter ere udtænkte af Romer, Hugeus, de
Hire, Picard
og le Febure; af disse ere Picards og le Febures de bedste; de have et ned
hængende Lod af 3 Fods Længde, paa hvilket Kikkertens Axel er perpendicnlar og altfaa horizontal.
I hvor meget man end soger at indelukke Vinden
fra Loddet, saa trænger den dog jgiennem de fineste Sprækker, og gier Loddet
uroligt og Instrumentet ubrugbart i Blæst.
Af den Aarsag har man isteden
for det under Kikkerten hængende Lod anbefalet Vaterpas med Luftblære eller
Luftboble.
Glasroret maae inden udi være fuldkommen ftvnt, glat og over
alt af samme Diameter, hvorved Luftboblens Gang ved forssicllige Hældjuger
bliver jevn og forholdsmæssigcn mærkcttg. Dersom Glasroret var fuldkommen
lige, saa kunde det anseeS for en Cirkelbue af en meget stor Radius; det ville
giore samme Virkning som et Lod af mere end ioo Fods Længde, og blive alt
for solsomk.
Ved at boie Glasroret mindre eller mere/ raader man for al
give det den fomodne Folsomhed til at angive forskellige Hældinger fra i Se
cund til i Minut, efter den forskellige Hensigt, hvortil Vaterpasset skal bruTt 3
ges.
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ges.
Den bcrsmte svenske Instrumentmager Daniel Ekstrom har paa en
meget snild Mande anbragt Vaterpasset under cn Kikkert, og lagr Kikkerten i
tvende Pander pan Diopterne af en Diopterlincal; dette meget gode Nivelle

rings-Instrument kalder han Afvignings-Instrumentet, hvilket og her af
vore Landmaalere, saavel geographiffe fom oekonomiffe, scedvanligen bruges
ved Nivelleringen.
Det har tillige den Ferdeel i Landmaalingen, at det kan
bruges til at tage Sigter paa Maalebordet kil faa langt bortevcerende Objecter,
at Sigter ved blot Øje føn og ved den simple Diopterlineal kunde vcere uvisse
og usikkre.

Ekstrom

har og gion der første Udkast og givet ben første Tanke til den
geographiske Cirkel, hvilken med adskillige titlagte »Forandringer og Forbe
dringer siden 1762 hos os er brugt ved geographiske Opmaalinger og astrono
miske Observationer.
Paa denne geographissc Cirkel er en fast og ubevægelig

Kikkert, fom et kan vendes omkring Centeret og fom kaldes Vaterpaskik
kerten. Naar denne Kikkert er achromatisk og af 2 Fods Lcengde, naar det
under den varende Vaterpas er meget fiint og følfomt, naar de Pander eller
Opstandere, i hvilke Kikkerten hviler, have de fornedne tvende Bevcrgclser,
den ene opad og den anden til Siderne, hvilke ikke findes ved den første svensss
Opfindelse, men af mig siden ere tilføjede og paa et embet Sted bessrevne
(Bcss'civclse over den OpmaalingSmaade, fom er brugt ved de danffe geogra
phiske Carter. Kiobh. 1779. Side 24, og Obfervationes aftronomicæ

den geographiske Cirkels
Vaterpaskikkert det suldkonnleste Nivellerinstrument til lange Dissancer. Paa ovenmeldke Steder har jeg viist ak der kan vare tvende Kilder
Havniæ 1784. 4. Introd. pag. 59), faa er

til Feil: 1) i Centreringen af KrydStraadene indeni. Kikkerten, 2) udi Vater
passet felv, som er under Kikkerten^ og tillige cr det viist, at disse Feil under
de meest ufordeelagtige Omstændigheder i det heieste kan udgiere 6 ril 8 Se
cunder.
Dersom man kalder den nivellerte Distance eller NivellerstgnalekS
Afstand fra den geographiske Cirkel == a, den af ovenmeldke 6 til 8 Secun
der S Uvished fremkomne Feil i den'nivellerte Hside eller Dybde zzz f, faa
er a X tang. 8" = f> men da tang. 8" — 0,0000388, saa ec f z=

den muelige Feil er
lerte Distance paa det allernærmeste.

0,0000388a, hvoraf følger at

af den nivel
Deels

e
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Deels IordmonnetS Stigen eller Falden, deels Ukydeligheden i at see
og rigtigen krasse Alidtcn af Nivellersignalet, titlader ikke ak nivellere ved eet
Slag eller ved eet Sigte paa längere Frastand fra den geographiae Cirkel end
500 Alen eller 12000 Tomme, og da bliver den muelige Feil i den relative
Heide af det nivellerke Punct zzz:
Tomme eller mindre end Z Tomme;
paa kortere Distancer bliver Feilen endnu mindre.
Erfaring har og bekrcrftet
dette Instruments Ppperlighed ved storre Nivellering.
Efter det Kongelige
Rentekammers Befaling har jeg, som dets daværende Oberlandmaaler, nivelleret adssillige meget betydelige Distancer og store Soer, saasom Arrcsoe i
Anledning af en Tvistighed om Flodmaalet imellem Frideriköverks Eier og de

til NivellaNoner t det
Store og paa meget lange Distancer, saasom 1 til 2 Mile, kan mmt
ei betiene sig af noget bedre, fortreffeligere og paalldeligere Nivelle
rings-Instrument end den geographiste Cirkels forbedrede Vaterpas
kikkert.
paa Soen stedende Bonder; og derved befundet, at

Den forste Classe af Nivellerings-Instrumenter er derfor bragt til den
Grad af Fuldkommenhed, ak man neppe ffal kunne vente noget bedre.

Den

anden Classe af Nivellerings-Instrumenter indbefatter dem, som ei ere
forsynede med Kikkerter, og ikkun erc bestemte til at nivellere paa korte Di
stancer, saasom til at afgrave Soer og Mofer, naac Vandgrovkerne ei blive
over 2 til 3000 Aten i Lcengde; at scene Flodemaal for mindre Molledamme;
at nivellere Anlceggct af Veie og Gader; at planere en ujcvn Overflade, enten
til en horizontal Flade eller til en Flade af en given Holding.
Til disse og
flere ligesaa vigtige practiffe Arbeidec har man intet andet Instrument end det,
som bestaacr af tvende sammenhcengcnde Rer, hvis overste Dile er Glas; og
naar disse fyldes med Vand, bestemmer Vandets overste Overflade en horizon
tal Linie, efter hvilken man sigter og bestemmer Stedernes relative Hoider og
Dybder.
Af flere Aarsager er dette Nivellerings-Instrument meget upaalideligt.
Formedelst Glassers tiltrækkende Kraft etter Vandets storrc Sammen
hæng med Glasset end med sine egne Dele, bliver Overfladen af Vandet ci
flad og jevn, men huul, og altsaa Sigtet uvist; der»cest gaaer Lysstraalen i
begize Rorene igiennem Glas og Vand ind i Roret, og siderr igieunem Vand
og Glas ud af Roret, hvorved meget ler kan fremkomme en uregeirncrffig Re
frax-
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fraction, iscrr naar Glassene i 8e tvende Ror skulde vcrre af fvrstietlig Beskaf
fenhed, og derved vil LySstraalen fordrejes fra sin retlinede Gang.
Dersom
Rorets Lcengde var i Alen eller 24 Tomme, og Uvisheden i ar træffe den ho
rizontale Linie efter Vandets Overflade blok udgisr 4 Linie paa Rerets Lcengde,
da vil paa en nivellere! Distance paa 200 Alen deraf fremkomme en Feil af
Linier eller 4 Tomme og 2 Linier.
Af den Aarfag har jeg for meer end
ro Aar siden varet belceukt paa nt indrette ct Instrument til Nivellering af
mindre Distance, og det er dette Instrument, hvilket jeg har givet Navn af
Fig. I. Nivellerings-Linealen, hvis Beffrivelft jeg herved fremlægger.
AB er en
Lineal af Trcre, 20 Tomme lang, 2A Tomme bred, og 24 Linie tyk; ovcnpaa denne Lineal er et siirkantet fammenhoengende Ror af Trcee FEDCKIHG,
hvilket staaer midt paa Linealen og er paa 3 Linier ncrr ligefaa bredt som Li
nealen felv.
De opstaacnde sterre Ror CDEF og GHII< ere indvendigen
eller i Lysningen 1 Tom me.
Det finale og horizontale I! or ab, fom forener
begge de sterre og vertikale Rsr, er af famme Brede som disse, men er ikkun
i indvendig Holde og Aabning 2 Linier.
Alt maae vcere vel forenet og fuldkommmen tat.
Naar nu disse sammenhængende Ror fyldes mcd Oviksolv,
hvilket vcb Punktering er betegnet, faa bestemmer O.viksolvetS Overflade D en
horizontal Linie LM, i hvordan end Stillingen af Linealens underste Kant
luaaike vcere.
Fig. 2.
Den anden Figur afbilder begge Nivellerings Diopterne; disse bestaae
af tvende siirkantede Stykker Trcre cdeh og lmnq af 2 Tommes Heide, men

af en faadan Brede og Tykkelse, al de tiøie paffe i Rerene CDEF og G HIK.
Til Trcrestykkerne cdeh og lmnq ere nittede tvende Messingdioptere hefg og
qnop; i hver af dem er en flirkantet Aabning, i hvilken cr spcndk en hori
zontal Sigteplade ved kx og su; i Linien xi og ur ere tvende Sigtehuller.
Diffe Dioptere skal vcere faaledeö indrettede, ar Linierne ik og rs igiennem
Sigtepladerne og Sig.ehnllerne ere parallel med Grundfladerne cd og lin,
og i lige Høide over samme, saa at ic
kd zzz ri — sm.
Naar man
nu fortier Nivellerings- Diopterne i de siirkantede vertikale Rsr, og sigter
igiennem Hullerne i Linien ix efter Sigtepladen su, saa bestemmes derved en
horizontal Linie, naar man opisfter eller nedlader Nioellersignalet paa Nivcllerstokken, indtil dets Mii>te er dcrkket af den horizontale Sigteplade.
Da
saavel
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saavel Sigtepladernc fom Hullerne findes dobbelte, fan kan man nivellere
saavel fremad som tilbage eller paa begge Sider af Stationen, naar denne
tages i Midten.
Nivellerings - Linealens Natur udfordrer at Sigtelinien is skal vatre en
horizontal Linie (Fig. i.), og det kan den ikke verre medmindre at is er pa
rallel med Linien igienncm Oviksolvets Overflade LM, og al ic m sm.

Dette verificerer man ved at ombytte Dtopterne;

man fatter mo hen
i Noret DE, og cg hen i Roret HI, dersom da Midten af Nivellerbrctter
vedbliver at vcere dcerket efter Ombytningen, fan er ic — sm, og is paral
lel med cm eg alcfaa en horizontal Linie.
Dersom derimod Diopieren sm er
og cm QviksolvelS horizontale Linie, faa
ling og P det dertil svarende Punct poa
Ombytning kommer s hen i s' og i hen til

for hoi og Diopkcrcn io for fat),
er is Sigtelinien i den forste Stil
Nivellerbrerttet; ester DiopterneS
i', og efter denne Sigtelinie findes

naar altsaa efter Nivellerdiopternes Om
bytning vises et lavere Punct end for Ombytningetr, da er den Diop
ter, fom i forste Stilling var imod Objectet og t anden Stilling er vcd
Diet, for hoi; og man maae lidt efter lidt affile eller bortsiibe for neden af

Puncret Q paa Nivcllerbrantet;

den Haie Diopter, indtil Dioplerne vise "samme Punct paa Niv.llcrbrerttet eller ;
et langt fra varende Object ved begge Ombytninger.
Hvor meget man skal
rage af den alt for hole Diopter kan bestemmes ved folgende Forhold RQ : QP
™ FJ': Fs, hvor RQ er Nivellerbrcettets Afstand fra Midten af Linealen,
PQ er Afstanden imellem begge Puncter paa Nivellerbrcrttet, og Ri' er Nivellerlinealens halve Lcengde paa det alkerneermcste.
Denne Nivellerings-Lineal beheoer ei egentlige» noget farssilt Stativ,
men kan fattes paa ethvert Maalebord.
Dersom man dertil ville have et far
skilt Stativ, da kunde det gives folgende Indretning.
AB er et Bord afTrcre, 24 Tomme langt og 12 Tomme bredt; der- Fig. 4.
til er fkluer en Messingplade CD, som er forenet med Stykket EGF; paa
dette Stykke er faster Axelen G af Hjulet HI, hvilket har Indsnit, som
passe i den under samme liggende Skrue uden Ende KL.
GP forener Hiukct
med Stykket MN, hvilket kan fattes paa en fadvanlig Fod med trends Been.
Man feer strax, at Bordstkiven AB, hvorpaa Nivellerings - Linealen I? a I

Vfy Samling. V. B.

H it

stelles,

zz2
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scenes, kan stilles horizontal ved Skruen uden Ende KL, hvilken dreier Hju
let HI og med der samme Skiven AB.
Naar man kalder Lcengden eller Afstanden imellem Nivellerings-Diopterne = a, Sigtepladens Tykkelse ~ d, 03 den nivellerke Distance eller
NivcllersignaletS Afstand fra Instrumentet =± b, faa er den Feil, fom kan

fremkomme af Sigtepladens Tykkelse, eller f =

I det Instrument,

fom her er beffrevet, er Afstanden imellem Diopterne = a = 1,3 Fod,
Sigtepladens Tykkelse er
Linie eller d
0,0004 Fod, og heraf er be
regnet den muelige Feil i Heiden paa forskiellige nivellerte Distancer fra 100
tif 600 Fod, som er den lcengsie Frastand, til hvilken man med det blotte
Kie ber nivellere, under den Betingelse ar Instrumentet er opstillet i den
ene Ende af Linien.
Den nivellerte Lcrngde. Feil i Holden.
100 Fod.
0,0231 Fod.
0,046 t —
200 —
0,0692
ZOO —
0,0923 —
4OO —
5OO —
O,ii53 —
60O —
0,1384 —
Man seer heraf, at paa 400 Fods eller 200 Alens Afstand kan Nivellerlinealen ikkun feile
Fod eller omtrent en Tomme, da det derimod
forhen er beviist at Nivellerings-Instrumentet med Glasrorene paa samme
Distance kan feile 4 Tomme.
Paa 600 Fed feiler Nivellerings-Linealen
ikkun i Tomme 3 Linier; og dette er vel den sterste Noiagtighed, som af
et Nivellerings-Instrument uden Kikkert kan forlanges.
Fra Aaret 1768 til
j776 har jeg beständigen brugt Nivellerings-Linealen til Vandgrovters Anlceg, til Mosers Afgravning og ril FlodemaalS Bestemmelse, og Erfarcnhcd
har lcert, at det til saadanne Nivellationcr gior god Tieneste og Nytte, hvor
til endnu kommer at det ei er bekosteligt, at der er beqvemt paa Reiser, og
naar det en Gang er vel vcristceret, kan det ei komme i Uorden, medmindre
der ffeer nogen Overlast og Vold.

Vtdensk.ScUk. Skr. 6, D. Side 32^.
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Af

Lorentz Spengler.

^naturhistorien er uden ald Tvivl blandt alle Videnskaber den ældste.

Hvo

tilskyndes ikke, blot ved Beskuelsen af denne uendelige Mængde Skabninger,
ar giere sig dem nærmere bekiendt, naar man betænker hvor rigelig Iagtta
geren af disse henrykkende Naturunder lenneg for sin Umage, da han derved
tilskyndes til ot love og tilbedende forherlige alle skabte Tings evige eneste
Ophav og Aarfag.
Dette var vel ogfaa Middelet, hvorved de fsrste Men
nesker opnaaede den Færdighed at kunde give saavel Dyr som Planter paffende
Navne.
Dcreö Fortreffelighed maae den Hoiagtelse tilskrives, som Fyrster
og Helte vise den, og at de saa ofte og meget beskiæfte sig med den; selv
de ældste Lærde har anvendt næsten deres hele Levetid og Formue paa at dyrke
Naturhistorien.
Alle Aarhundrede giennem har den været en Gienstand for
alle oplyste Nationers Kappelyst; men i dette attende Aarhundrcde er den
aldeles blevet lærde Selskabers Pndlingsvidenfkab, og derved har den giort
de betydelige Fremskridt og saa mange mærkværdige nye Opdagelser, fom
vare Milte for de Gamle.
Man maae dog ikke troe at denne Videnskab
ved dens omhyggelige Bearbejdning har naact nogen Fuldkommenhed; langt

Un 2

derfra:
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derfra: De Nalurkydige, føju lægge sig efter en eller anden Deel af Naturhistorien, mærke alt for vel, hvorineget der endnu er tilovers at undersøge
for Fremtidens Naturforskere.
Denne Formodning har megen Grund for
sig, u a ar man for Exempcl blot betcenker, hvilken Mængde Skabninger der
endnu kan være ffiult'for vore Arne i Havets utilgængelige Afgrunde, og

som ferst, deelö tilsældigviis, deels ved msisommelig Efterssgen kunde brin
ges for Lyset.
Dette er og det Element, som pleier tilbyde os uudtømmelige
Rigdomme af Naturens Underværks.
Forst i dette Aarhundrede cre vi ved
en Bernhard de Jussieus/ Peysonel/ Ellis rc., deres vedholdende utræt-

telige Flid blevet underrettet om den til det utroelige grcendsende Sandhed, at
den umaalelige store Mcengde af utallige Coraller og Soevcexte ikke vare Plan
ter, men Boliger for Dyr, som de. Mangfoldigheden i deres Skikkelser
uagtet, bygge sig selv efter Kunstens stræn gests Regler, i afvexlcnde, asmaalte
geometriske Figurer, hvorvel de ikke har studeret Planen ti! deres fortreffelige,
ald Knust overgaaende Boliger, paa Academicr, eller (ært af Menneskene,
Og disse Bygmesters cre smaa ormdannede Polyper, om hvis Oeconomis,
Familie-Forhold, Industrie-Evner re. vi endnu til denne Tid har liden eller
ingen Kundskab, faa ar disse give skarpsindige Naturforskere, Gud veed i
hvor mange Aar, Stos nok til Undersogelser,
For ar komme mit Maal nærmere, vil jeg her endnu ansere en anden
stor Green af Dyrriget, som ligeledes ogsaa for største Deel bos i det dybe
Hav og Floderne, og som i Slægter og Arter og formedelst den store Forffiellighed i Legemsbygning, enkelte Ledemods Antal og Figur, og Storrelsen er et af de besynderligste Slægter i Dyrrigel, jeg mener Slægtet Kræbsen, over hvilket der endnu hviler saa meget 5)iøtfe, hvoriblandt horer Gienavlingen af tabte Lemmer (reproduction), hvilket Naturunder ikke findet
Sied, Polyperne og en Art Landsnegle undtagen, hos nogen anden Skub-

*

ning, og hvorved en
Skarpsindiqhed.'

Reaumur, Bonitet

og fiere Lærde har øvet deres

Sinne har indbefattet denne store Jnfectfamilie, som er bekiendl under
de almindelige Navne af Kræbs, Hummer, Krabber eller Reier, undet eet
Genus eller Slægt i sit Natursystcm, og kaldel dem med det almindelige
Slægtnavn Cancer, som han igien har inddeelr i korthalede og langhalede.
Ti!

Scyllarus

Guineenils.

3Z5

Til fsrfte Afdeling hcnhsrer det Slags, fom vi i Almindelighed kalde Krab
ber, og til dcn anden Krcrbs, Hummer og Reier.
Prost Fabricius
har af bette Linneistke Genus giovt den fierde Claffe af fit Insectsystem, og
kaldet denne Classe Agonata eller Kicebelose.
Denne Classe, som kun er eet
Genus hos finne, har han mddeelt i syv Genera eller Slcegter.
Det ferste Genus, som han kalder Cancer, indbefatter de egentlige

Krabber; disse have fire korte Folehorn, som sidde jevnsides ved hinanden,
og af hvilke de yderste ece borstedannede; de mellemste have det yderste teb

meget kort og kloftet.
Det andet Genus kalder han Pagurus,

hvis fire Folehorn cre af-

meget ulige Lcrngde og stilkdannede, de forreste borstedannede, de bageste
traaddannede og klsvcde i Enden.
Det tredie Genus kalder han Hippa, som Har kuns tvende stilkdan
nede Felehorn, som ere borstedannede og ligesom sryndsede med tcette Haar.
Det fierde Genus kalder han Scyllarus, som har tvende traaddan

nede Folehorn, hvis sidste Led er klevet, og istedet for de bageste Felehorn
tvende boiede Blade.
Af dette Genus har Prof. Fabricius ikkun kiendr og beskrevet tvende
Arter, nemlig Scyllarus Arctus og Scyllarus Auftralis, hvilken sidste ikke
staaer i finnes System, og som Fabricius har beffrevet efter en nsuldstsndig Original i Bank's Museum.
Det femte Genus har Fabricius kaldet Aftacus.
Dette Genus
indbefatter de egentlige Kerbs, Hummer og Reier.
Disse have ligeledes fire
Felehorn, af hvilke de forreste ere meget lange og borstedannede, de bageste
derimod spaltede.
Det flette Geuus kalder han Sqvilla.
Man tiender kuns fire Arter
deraf, som har ingen Lnh.d med nogen Krcrbsart: deres yderste Beklædning
er pergamentagtig.
De have fire ncesten lige lange Felehorn; de forreste ere
stilkdannede og borstdannede, klsvcde, og Stilken bestaaer af fire fed.
Det syvende Genus har Fabricius kaldet Gammarus; denne Slwgk
indbefatter de Ktcebs- eller Reieartcr, som har nogen Lighed med Onifcus
og hvis Krop ikke er saa tydelig adskilt fra Halen.
Disse have adskillige
Naturkyndige, vores O. F. Müller, O. Fabricius i hans Fauna GrönUu 3

lan-
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hans Specilegia Zoologica hensort under Onifcus
eller Skrukketrold»Slcegtet.
Arterne af delte syvende Genus have og fire
Folehorn, men her er scrdvanlig de bageste de lcengste og sidde paa en Stilk,
som bestaaer af tre Led, de forreste kortere have derimod en Stilk af to Led.
En nye skien og sielden Art Krccbs har givet Anledning til denne Veskrivelse, som jeg hermed fremlægger for der hoieerede Sel^'ab.
Det kunde
synes meget uvigligt, om man kiendte eller ikke kiendte cn enkelt Dyrart, som
desuden ikke har nogen voesentlig Indflydelse paa Menneffcflcegten, saa vidt
af vor ncrrveerende Kundskab endnu kan skionnes; og del kunde synes aldeles
ligegyldigt, om vi af den store og paa Arter faa rige Jnftctclasse kiende een
Art meer eller mindre.
Men, ikke at tale om, at enhver nye Sandhed,
enhver nye Realitet, som Mennesket opdager, maae tidligere eller sildigere
komme det til Gavn og Nytte, vil jeg her alene henholde mig til den Nytte,
som nye Arters Opdagelse forskaffer Naturhistorien.
Uden System vilde vor
Kundskab om Naturen blive et Urede og en babylonisk Forvirrclfe, da den ene
Naturkyndige ikke kunde forstaae den anden; men Systemet bestaaer af Classer og Slcegter eller Slag.
Slcegterneö noiagtigste Bestemmelse er af yderste
Vigtighed for Systemets Fuldkommenhed; nren Slagterne kunne ikke bestem
mes ferend man kiendte Arterne, og jo flere Arter man tiender af cn Slcegt,
jo lettere og fuldkomnere kan dens Caracter og Morcker bestemmes.
Dette
have de rige Opdagelser af nye Arter siden den udodclige Linne'6 Bortgang
noksom beviist.
De Naturkyndige have i alle Naturens Claffer foreger Sy
stemet med nye Slcegter, fordi De fandt nye Arier, fom ikke passede under De
Linneiske Slcegter eller som oplyste dem om, at Anne havde hensort Arter
under Slcegter, hvis Caracter ikke fandtes hos disse Arter.
Og i faadan
Henseende mener jeg at Det altid bliver cn vcrsentlig Fortjeneste hos lcerde Sel
skaber at de optage og bevare enkelte Udarbejdelser af nye Bemcrrkninger i
deres Skrivter, hvoraf stsrre og classiske Verker siden kan berigcs.
Forunderligt er Det at Anne i sil Naturfystem, Pag. 1053, No. 75,
under Navnet Arctus kun har kicndt og beskrevet af denne besynderlige Slcegt
den eneste Art fra Det middellandske Hav, da han dog vel citerer rigtig, men
ikke videre omtaler De trends andre Arter fra Indien, som saa tydelig og godt

ere afbildede i Brown, Seha og Rumpf, hvoraf man maatte stulte, at
han
A
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han, uagtet deres meget store Forskiellighcd, maae have anscet dem for en og
samme Art.
Men endnu besynderligere er det, at ogsaa hans Lcrrling Prof.

Fabricius

har gjort samme Fejltrin, og under en og samme Citation frem
stillet denne evropceiske Scyllarus.
Ncest denne har Hr. Prof. Fabricius
endnu beskrevet en Art under Navnet Scyllarus Au (trails af Hr. Bank's
Museum; men da Originalen, hvorefter Beskrivelsen blev giort, ikke vatr
fuldstændig, saa kan man ikke giette til hvilken Art den egentlig henhorer.
Naturhistoriens Elskere vidste altsaa efter tvende saa store Mcthodister, som
Linne og Fabricius, ikke andet, end at i dette saa sieldne Slcegt til denne
Tid kun først tvende Arter vare bekicndte.
Hr. Iusticeraad LttUd har i en
Afhandling i Naturhistorie-Selskabets Skrivter, andet Binds ander Hefte,
Pag. 17, fuldkommen afgisrende beviist, at Lipue mcd Cancer Arctus, i
Folge hans meget nole Beffrivelft, har mecnt den evropcriffe Scyllarus,
hvilken er meget godt afbildet i Sulhers Geschichte der Insekten, Tab. 32,
gig. Z.
Hr. Luud har ogsaa til de rrcnde ewige Arker af Rumph, Seba
og af Selskabets og sit eget Cabinet i omtalte Afhandling seiet systematiske
Navne og korte Beskrivelser paa Latin. I sit sktonne og med Farver udmalre
Werk: Naturgeschichte der Krabben und Krebse, har Prasten Hr. Hcrbst i
Berlin paa den tredivte Kobbertavle- afbildet og tillige beslkrcvet tre Arter af
Scyllarus, nemlig Scyll. Arctus Linnei, Scyll. antarcticus Seba og ScylL
orientalis Rumphii; men denne sidste har han ganske urigtig antaget for ar
vcere Linnei Scyllarus Arctus, og derhos anfort en Mcengde Citationer,
hvoraf dog kun en eneste er rigtig; de errige give, ligesom hos £tnilé og Fabricms, Anledning ril Forvirring.
Den fferde Alt, som Hr. §U!ld kalder
*Scyllarus æqvinoctialis, er blevet Hr Herbst ubekieudt, uagtet han Pag.
80 under Scyllarus orientalis citerer samme af Bl'OWucs HifL Jamaica.
Ncervcerende nye Art KrcebS/ som her beskciveS, er altsaa den femte
Ark af det Slcegt, som Fabricius kalder Scyllarus; den er, Planen und
tagen, t alle sine Dele vcrsentlig forskicllig f.a de sire forhen anførte Arker.
Denne Scyllarus har et meget heir hvalvet Legeme, der i Runding udgiør
en halv Cirkelbue, og da dcn ved den bagcste Ende er lidet smalere end ved
den forreste, saa faner den derved c 11 cylindrisk Skikkelse.
Brystskioldet er
ganske befal med perledannéde smaa glindsende Vorter.
I Grunden, hvor

s
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disse fmaa Vorter sidde, findes mob den bageste Ende ovcrtvers en Rad stsrre
mere ophoiede Vorter, og hvor, formedelst focstiellige regelmcrssige flade Ind
tryk, Ryggens Dcrkke ophoics i Midten, danne ligeledes mange deslige fterre
Vorter blandt de firma fortil vendte Spidfer grotesqve Forziringer, og i Mid
ten af Ryggen mod Hovedet staae i afmaalt Afstand endnu flere stsrre bsiede
Spidfer. Begge Sidckanterne, fom greendfcr mellem Rygssioldet og dcn med
fmaa Vorter befatte Vug, ere indfattede med fortil vendte fmaa Spidfer.
Hinenes Seede er foran paa Hovedet paa den yderste Ende af Sidekanten i en
dyb Huulning, hvilken paa det omhyggeligste er betryggek ved en hei, ophsiet
og med dybt indskaarne Spidfer befat Kant.
T«t under Ørnene udfpringe
Redderne til Ledet af de overste af de tvende over hinanden studie Bfade, font
udgisre dette forunderlige Slcegrs egentlige Kiendemcrrke.
Man antager dem
for Antenner, ihvorvel de har intet mindre end Anseende af Folehorn.
Paa
den forreste Kant af Hovedet ved og over Hincne ligger et trekantet Blad,
fom i Midten er deelt, paa begge Sider indstaarct med store og fmaa Teen
der, og kornet paa Overfladen; det bedcekker Udspringet og der starke Led af
det overste Antenneblad.
Dette igien er paa den udvendige Side buesonnig,
og paa den indvendige lige, men begge ere paa den yderste Kant indstaarne
med skarpe Teender.
Det underste Blad er forenet med dette ved cl stcerkt Led,
fom fremkommer af ben bageste Side i Vinkelen as det overste Blad, og der
ved for nogen Deel bedakkes.
Det ganer lige op i Heiden, er fra oven bueformig, zirlig indfattet med fmaa rode Teender, der sta^e blandt He.arene.
Ligefom den overste Antennes Overflade er lidet ophoict og- bedeekkct med fmaa
Vorter, faa er den underste derimod ganste flad, glat og glindfende.
Mel
lem disse tvende Par Blade sidde teet vcd hinanden de tvende fmaa tynde Fole
horn; de staae paa en stilkdannet Grund, og bestaae af trende Led, hvoraf
de tvende bageste ere lange, det yderste er lidet og kort, og endes med el lidet
Haarknippe.
Neden under paa Brystet er de fem Par Redder, hvoraf Fsdderne udfpringe, fcelles forbundne og fammenvoxne med et Legeme i en meget
zirlig Figur.
I Omrids er den kegledannet, efter Lcengden i Midlen indboiek, med fem Par afdeelte ophsiede ovale fmaa Blade, fom ere regelmässig
prydede med fmaa og store Vorter.
Enhver Fod har fire Led, hvoraf Det
forreste er Det korteste, og bestcraer for storste Deel af en krumbsiel, skarp og
i Spid-
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De tvende forreste Fodder ers engang saa starke
men derimod noget kortere, og har hverken
Saxe eller den saakaldte Finger.
Det andet Par er det längste, eg derpaa
blive de evrige gradviis mindre.
Hr. Insticeraad Lund anmarker i ovenauforte Afhandling, at den Om
stændighed vcd Slagtet Scyllarus i Henseende til Forfolderne, hvorpaa de
hverken har Saxe eller Fingre, kunde tillige med de bladede.Antenner kiene
til SlKguncerke.
Derimod trcrffcr man det Ualmindelige ved tre bekierrdle
Arter, at de have en saadan Finger paa de bageste Fodder; men hverken
Scyllarus orientalis heller ikke nsrvcrrende nye Art har denne Finger.
En ganske besynderlig Meerkvcrrdighed, som udm«rker Slagtet Krcebs
fra alle andre Dyr, er, at de have dobbelte Avlelemmer.
Necrvcerende
Scyllarus, som er Hunnen, har disse neden under ved Roden af det forste
Led paa begge Bagfodderne ved tvende synlige runde Aabninger.
Det sam
me see6 og hos Scyllarus æqvinoctialis i min Samling.
Andre Slcegtarter af Kroebs har denne Avlelcmmernes Aabning paa det andet Par Fedder.
Den med saa mange kunstige, regulair fordeelte Zirater udsmykkede
hvcelvede Hale bestaaer af sex Ringe, som ligge tott over hinanden.
Den
forste er stkudl ind under, og ved Kanterne paa begge Sider indlcrnket ved
Enden af Rygskjoldet, hvor en efter Bccden indssaaret Roende afsondrer en
smal Deel af samme.
Denne Ring er igien ved Indskæringer afdcelt i tre
smale glindsende glatte Ringe, hvoriblandt den ferste og den tredie ere tan
dede paa den forreste Kant.
De fire folgende Ringe ere med opheiede grotcöqve Figurer i den skionneste Symmetrie, og, om jeg saa maae sige, ret
kunstmcessig udarbeidede.
Mod den forreste Kant er et med afrundede Blade
opheiet glat Baand eller Rand udskaarct.
Lige i Midten af dette Stykke
hcever sig et Lovvcerk, i Dannelse lig et Kloverblad, og paa begge Sider af
det en anden oval Zirar, der er udskaarct i Blade.
Ogsaa denne Figur hcrver sig ved nye Forzinnger, da der i afmaalt Vide staae store og smaae Per
ler fordeelte omkring den.
Efter denne folger paa hver Side en stor drueformig Zirat, fem paa lange nedhængende indskaarne og dybtandede Blade,
der ligeledes ere drueformig indfattede og forril bcvabnede med en lang Spidse,
lig en Kloe, udgisre Slutningen af Zirarerne.
Den fordybede Grund,
VI? Samling. V. B.
æX
hvorpaa
i Spidsen blaafarvet Kloe.

on rykke som de ovrige fire Par,
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hvorpaa de paa disse fire Ringe anbragte Zirater ere ophcrvede, er besat med
runde Korn eller Vorter, og Farven er lysegnul.
Den sidste Ring, fom er
den siette, er forenet med HakcnS Plader; den har en ganske anden og efter
sit Leie afpasset Figur, men som dog er ligesaa zirlig fom den hos de ovrige
fem foregaaende.
Den sidste Zirat er en Rad rede Perler i lige Linie teet hos
Det underste Blad.
Den ovrige Grund er guul, bestroet med smaa Korn.
De fem Halens Plader ere gicnnemsigrige og ester Lcrngden ffiont og flint
stribede.
Den midterste, som er aldeles lige for Enden, er bedcrkket med
ganske fine Haar, og ovenfra under sorom meldte Perlerad tyndt og flint ud
smykket med en stor Mcrngde regelmæssige Zirater af Skalmaterien, ligesom
med el kunstigt Broderie.
Foruden den mcrrkvcerdige Skikkelse, som udmar
ker denne Krorbs fremfor andre, kommer den stkionne hoirode carminlige Farve,
hvormed alle de med Spidser besatte Deles Indfatninger, Antennerne, Fod
derne og tildecls Rygsikioldet pranger.
Disse Deles Farve blive ved en hist
og her derhos staaende guul Plet endnu mere forhoiet.
Dens Foedreneland
«r Kysten af Guinea.
,
'
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§•

!•

expe bliver nogen Opdagelse af Naturens Hemmeligheder saa ufrugtbar,

ot den ikke skulle drage flere efter sig, meget mere vise saadanne sig velgiorende
til Videnskabens videre Tilvcext og flere nyttige Kundskabers Udfindelse; thi
ei alene indsiutter Naturen utangfoldige Ting i sit Skisd, men disse ere endog
ved dens almindelige Love saa herligen forbundne med hinanden, at det ene
har vigtig Indflydelse paa det andet, og ved nye Forbindelser frembringes nye
Virkninger, hvilket Erfarenhed saa ofte har bckrcrftet.
Da vor beronue
Landsmand Romer ferst havde opdaget Lysets successive Hastighed, hvilken
Anvendelse har man ikke siden vidst at giore deraf baade i Physik og Astro
nomie, og hvem kiender ikke den sindrige Brug, som den store Astronom
Bradley gjorde deraf ved Opfindelsen af Lysets Aberration.
§.

2.

Ved Anledning endnu imellemstunder ar forneie mig en Times Tid med

mit Ungdomsstudium, (hvorfra andre Studeringer og mange stedsevarende
Sysseler, for efter Evne nt opfylde et vigtigt Embeds Pligter, har hendraget
mig), er det forekommet mig at en anden Virkning af Lysets Hastighed, som
Xx 2

ep
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er forffiellig fra den Bradleyanffe Aberration, men dog i adskillige Tilfalde
bliver af lige Vigtighed med den, er meget mindre paa(«nkt og maaffee af
de fleste forbigaaes. Jeg ansaae det i det mindste som en behagelig Gienstand
ar rcenke noget over, og vover herved at fremsatte disse faa Tanker, haabende
at den kyndige Laser ikke vil agre den ganske uvardig ril sin Opmærksomhed,
uagtet han seer sig selv istand til ar tcenke videre frem i samme Sag, og al
udlede endnu vissere og flere Folger deraf.
§♦ 3
*

Den Bradleyanffe Aberration foraarsages,

som bekiendt, ved SielS

Bevcegelse, men denne her omtalte ved der at det observerede Legeme selv bc;
vorger sig, har altsaa ikke Sted uden hvor de himmelffe Legemer ere i Bevor
gelse.
Begge Afvigelser ere deri overeensstemmende, ar de foraarsages ved
Lysets successive Fremgang, men Maaden, paa hvilken Afvigelserne ffee, er
forffiellig.
Den ferste ffeer ved tvende Hastigheders Indvirkning paa Siet,
saa at det kan ansees som en Virkning af KrcrfterneS Parallelogram.
Den
anden ffeer derved, at det straalende Legeme har forandret sit Sted imedens
Straalen ved sin successive Gang har naaet Siet; thi enhver indseer strax,
at.saafrcmt Lyset har saadan Bevægelse, maae det straalende Legeme rykke
frem i sin Bane i den Tid fra det Straalen udgaaer til den kommer til ^Øier.
Da man nu synes at see er Object i Den Linie og Direction, i hvilken Slraalen kommer ril Siet, saa sees ikke er Object aldeles paa det Sled, hvor der
Da er, saafrentt det bevoeger sig.
Denne Afvigelse, som altid scetter det ob
serverede Sled noget tilbage i det straalende Legemes geocenrriffe Bane, synes,
formedelst dens Lighed i visse Stykker med den Bradleyanffe, beqvemmelig at

kunne kaldes

Lysets anden Aberration,
§.

naar vi ansee hiin

som

den forste.

*
4

For at finde den Vinkel, under hvilken denne Aberration viser sig, soger
man det straalende Legems Afstand fra Jorden. Af denne og Lysets bekiendte
Hastighed findes den Tid, i hvilken Straalen kan komme til Siet; derpaa
ftges det Rum, Planeren eller det straalende Legeme kan i samme Tid igien-

nem-
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nemlsbe, og den Vinkel, samme Rum giøv for Hiet.
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Faid verve ben anden Aberrations Vinkel.

§. 5.

Da LysetS Hastighed overalt er eller i det mindste antages for at vcrre
jevn og ligestor, kan man før ft udfinde den Aberrationsvinkel, fom svarer til
en vis Distance cg Hastighed, faasom Jordens seel fra Solen.
Denne Di
stance fcrtteö — 1.
I den Tid, en Srraale gaaer mellem Jorden og Solen,
igiennemlsber Jorden 20" af dens Bane.
Af diste kan alksaa stakkes, hvor
stor et andet Legems Aberrationsvinkcl ville blive, naar dctS Distance og Ha
stighed var fat i behørig Forhold mod Jordens Distance og Hastighed; men
denne sidstes, nemlig Hastighedens Forhold, kunde forcstil.'es ved begges Vinkelbevoegelse i en Dag.
Saaledcs har den berømte Bode t sin Erläuterung
der Sternkunde, §. 738, giver følgende Formel for denne Aberration:
a. d ♦ o 3382, hvor a betegner den daglige tilsynevcrrende geocentriske Bevæ
gelse i Lcrngden; d er samme givne Legems Distance fra øict, og 0,3382
er de fsrommeldre 20" dividerede med 59' 8", fom cr Jordens daglige Middelbevcrgelfe sect fra Solen.
Denne Auctor er den eneste, jeg har truffen,
som kortelig vedrører denne Aberration og indslumr den i den Bradleyanfke.

§.

6.

Den ovenanførte Formel sccttcr alksaa forud, at man skal beregne tvende
Steder, som ere 24 Timer adskilte fra hinanden, deres Situation mod Jor
den, og den Vinkel, under hvilken de secs, faavclfom KielS Distance.
Her

sattes ogsaa forud, ot Bevægelsen i de 24 Timer er jevn, hvilket ikke i alle
Tilscelde fuldkommen kunde indtrcrffe, da de faa Minuter, som svarede til
Aberrationen, kunde vcrre of den Beskaffenhed, at den i dem indtrufne Be
vægelse ikke var ganske proportioneret med den hele Dags Bevcrgelse.
Vi
vil fee, om ikke den her omtalte Aberrations Bestemmelse i de sie st e Tilfalde
kan sikee paa en -kortere Maade.
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§. 7*

Isteden for nt søge Buerne for en DagS Bevægelse,, famt Hiets Af
stand, og deraf siutte Hastighedens Forhold, vil vi forestille os ve virkelige,
enten MiddclhastrgHeder, om de ere tilstrækkelige til Hiemcerket, eller de, som
i de angivne Pnncter da maakte have Sted. Lysets Hastighed er saa stor, og
de bevcegede Legemers Hastighed, i Ligning mod hiin, saa ringe i de fleste
Tilfalde, at de i den forte Tid, Sttaalen gaaer til Hiet, igiennemlober ikkun

smaa Buer as deres Baner, og lad vcere at Lysets Ncermelse fra de lcengere
bortliggende udfordre en lcengere Tid, saa er for del meste deres Bevægelser
da saa meget langsommere.
Felgen heraf er, at de igiennemlsbne Buer ner
sten altid kan ansees som rette Linier eller smaa Dele af Tangenterne, og
naar man scetter Straalelinien, hvorved vi forstaae den som gaaer til Øict,
at vcere perpendiculaic paa Tangenten, kan denne blive Maalet for AberrationSvinkelen, saa at den behørige Deel af Tangenten ligesaavcl som ellers
Buen angiver Vinkelens Størrelse.
Videre, da Tangenterne eller de i dem
igiennemlebne Rum ere i samme Forhold som Hastighederne, naar Tiden har
v ceret den samme, saa maae &g selve Aberrationsvinkelen paa lige Distancer
blive i Forhold af Hastighederne.

§. 8.
Fremdeles, da Lysets Fortgang, naglet de Indvendinger som derimod
kunde gieres, maae, fom vi før sagde, ansecs at vcere jevn og proportioneret
med Tiden, saavelsom ogsaa det Rum i Tangenten, som ved Legemets Bevcegelse i saa kort Tid best'rives, fa a sees strap, at bemeldte Rum ligeledes
bliver i samme Forhold som Hiets forffiellige Afstand, faa at, naar man fat
ter samme Hastighed, men derhos Hiets forskiellige Afstand, bliver dog de
Triangler, som dannes af de igiennemlebne Rum, Hiedistancerne og den

mellem dem indfluttede Straalevinkcl, hinanden lige, hvoraf følger, at, un
der den Betingelse af samme Hastighed, bliver Aberrationsvinkelen lige stor,
enten Hiet er næc ved eller langt fra.
SaaledeS bliver denne anden Aberra
tions Vinkel i Planeternes Opposition og Conjunction den samme, uagtet den
Forffiel af Distancen.
Naar altfaa ikkun Forholdet mellem Lysets Hastighed
og
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og det straalende Legems Hastighed, saaveksom Straalevinkelen, hvorom videre
i der folgende, ere bekiendte, kan man i de fleste Tilfcrlde spare flg den Umage
at fege AietS Afstand; men hvor det ganske sieldne Tilfcrlde skulle indkrcrffe
(som af Omstændighederne let kan bedommes), al den igiennemlsbne Bue,
medens Srraalen gaaer til Øier, krendeligcn afviger fra en ret Linie, og af
den Aarsag skulle giere nogen kicndelig Forfkiel i Vinkelen, maae Distancen
sögeö, og Aberrationen findes paa den socst angivne almindelige Maade (§. 4).
§• 9.

Saavidt dct tiu saaledes ikkun kommer an paa Forholdet mellem det kevcegede Legems og Lysets Hastighed, kan man ogsaa ved denne kortere Maade
benene sig af en vis Bevcegelse som Maal for de andre.
Den beqvemmeste
bliver og den forommeldte, nemlig Jordens.
Dennes Hastighed forholder
sig til Lysets som i : 10313 (Aflronomiæ de la Lande. §. 2245), som er
omtrent Forholdet mellem Tangenten af 20" og Sin. tot.
Kalde vi nu Jor
dens Hastighed h, men det straalende Legems Hastighed H, og den sogte

Aberrationsvinkel A, saa ec h : H = 20" : A, eller A =: —, saa
lcenge Straalelinien er perpendiculair paa Tangenren.
Er derimod Straalevinkelen ikke en ret Vinkel, bliver Aberrationen formindsket i Forhold af Sin.
tot. (zzz 1) ril Sinus af Straalevinkelen.
Denne vil vi kalde S, hvorved
Formelen bliver A = H-’
2-°— eller H . S . 20“, ifald h soertes == T.

§.

10.

Naar S = o, det er, naar det lysende Legemes Bevcegelse er i lige
Linie med Straalelinien, blir denne anden Aberration = o, ligesom den forste
Aberration og er zzz o, naar =Øiet gaaer lige til eller fra det lysende Punck.
Ere Jordens og del straalende Legemes Bevcegelfer hinanden modsatte, dog
ikke i en og samme Linie, bliver deres samlede Virkning Summen af begge
Aberrationer.
Ere begge Bevægelsers Directioner til en og samme Side,
bliver deres hele Virkning Differemsen mellem den storre og mindre, og kunde
det altsaa trceffe, at begge Aberrationerne ophcevede hinanden.
Denne anden
Aber-

>
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Aberration synes derfore undertiden ar blive af lige Vigtighed med den forste,
Dg lad vcrre Den som oftest er ringere end den fejste, kan ven dog i'visse Tilfcelde blive meget storre. Den Forskiel, som den foraarsager mellem det sande
og det observerede Sted i e: Himmellegemö Bane seer fra Jorden, maae og
have sin Indflydelse paa Longitud, Latitud, Declination, Rectascension, saa
og paa den Forskiel, der vil blive mellem den Tid, da et saadant Legeme synes
ot have naaer et vist Sted, saasom Oppositions-, Conjunctions , QvadratursPl'.ncrek m. fl., og den Tid, da del virkelig har naaet samme, hvorved de re
lative Bevcrgelser og vil komme t Betragtning.
Alt dette beregnes og sindes
paa de sædvanlige Maader af den givne Aberration i Orbita seer fra Jorden.

§• ”•

Planeterne og Maanen ere de Objecter i vort System, som mest kunde
fortiene ot betragtes efter denne Theorie, og hvor denne anden Aberration ofte
bliver ligesaa vigtkg og undertiden vigtigere end den forste, saaog kan den med
liden Meie sindes efter Formelen §. 9. med saa stor Neiaglighed, som til dette
Hiemcerke skulle gieres fornoden; thi man behover ikke her den vidtlostigere
Omvej §. 4.
Den narmeste Planet ved Solen, hvis Bevægelse er hastigst,
gior dog en faa liden Bue i de faa Minuter, Straalen gaaer fra den til Jor
den, at samme gierne kan antages for et Stykke of Tangenten, hvilket saa
meget mere gicelder om De andre Planeter, og strap kan sees af deres MiddelTime- Bevcegelse.
Det bliver og tilstcekkcligt her at forestille sig dem som de

der bevKges i Cirkler, hvis halve Diameters antages at vare deres Middel
distancer fra Solen.
Ved Hielp af disse Distancer findes letkelig Forholdet
mellem H og h (§. 9).
Planeters Hastigheder omkring en og samme Sol
forholde sig omvendt som O.vadratrodderne af deres Distancer fra Solen.
Satte vi Jordens Afstand fra Solen — 1, Planetens = D, faa bliver

i

Conjunction saavelfom i Opposition A = —— =—-^5— = 75»

Paa

denne korte Maade er fslgeude Tabel beregnet for Aberrationerne,
Straalevinkelen er = 90°.

naar

For Mercur == 32,1"
Venus = 23,5

for
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for, Macs
Jupiter
Saturn
Uran

3 47

u 16,2"
— 8,7
~ 6,49
= 4,58.

§. 12.

Det, font tin egentlig skulle foraarsage Vidtløftighed, var at sinde S
i de andre Puncter udenfor Conjunction og Opposition, men da Planeternes
Baner har kun liden Inclination ril Ecliptikens Plan, kan man i denne
Aberrations Undersøgelse anfte dem font om de bevagede sig i selve Eclipkikens Plan.
I den Triangel, fom man da kan forestille sig ipefiem Jorden,
Solen og Planeten, cre ikke alene de tvende Middeldistancer fra Solen 6e
*
kiendte, men og Commutationövinkelen, fom de indstntte, hvoraf strax paa
fadvanlig Maade kan findes Parallaxis orbis eller Vmkelen ved Planeten,
hvis CosilruS bliver den i 9de §. ommeldte S.
Man har da kun at multipli
cere de i forrige §. anførte Aberrationer med denne, faa har man den i en
hver Situation forlangte Aberration. De over bemeldte Parallaxis beregnede
Tabeller kunde herudi giøre en hastig Tieneste.
§•
Hvsrvel begge Aberrationer hver for sig bor beregnes og i enkelte Tikfalbe anvendes, kan man dog i Almindelighed spørge om deres combinerede
Virkning, (fee §. io).
Saaledes viser den anden Aberration Venus og
Mercur fra den vestlige til den østlige største Digression langer Vest end de
exe, og den første Aberration ligeledes; den famlede Virkning bliver Summen
af begge Aberrationer, under hvilken Planeten viser sig langer Vest end den
virkelig er.
Fra den østlige til den vestlige Digression viser den anden Aber
ration dem langer Ast, men den første tvertimod; alkfaa bliver deres forenede
Virkning Differentsen mellem dem begge, under hvilken Planeten viser sig
langer Ast, naar begge Correctioner blive sorbigaaede.
I de høiere Planeter
viser den anden Aberration dem paa Conjunctionösiden langer Vest, og den
første ligesaa; den forenede Virkning blir Summen af begge, under hvilken
Vh Samling. V. B.
Py
Pla-
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Planeten viser sig lccnger Vest end den virkelig er; paa Oppositionssiden viser
dcn anden Aberration Planeten langer Vest, oq den ferste langer -Ost; altfaa
blir den forenede Virkning Differenlstn as i egge, under hvilken Planeten vi
ser sig langer Øjl end den er.
§. 14.
Maanen er for Jorden i adskillig Henseende et vigtigt Himmellegeme,
og dens Sted at bestemme til en given Tid har varet en vcerdig Bestræbelse
for de kyndigste Astronomer; nogle Secnnders Iagttagelse, som knude vare
en Folge af denne anden Aberration, synes ikke at vcere overfledig blarrvt de
mange Wqvationer, som anvendes paa dens Beregning.
Denk liden Af
stand fra Jorden, som gior al Lyset gaaer fra ten til 06 i 1,2 Sccnnd, kan
efter mine Tanker ikke fritage den fra at vcere den anden Aberration underkastet.
Vinkelen bestemmes af Hastigheden og ikke af Distancen.
Saaledes naar en
Drabant devcrger sig om sin Hovedplanet og tilligemed den omkring Solen,
bliver dcn absolute Bevcrgelse sammensat af begge, og denne sammensatte
Bevcrgelse er den, som bestemmer Hastigheden og den deraf dependerende
Aberration.

§• 'SVor Maane kan, foruden dens Bevcegclse omkring Jorden, ansees ar
Hevcrge sig i concentrisike Buer omkring Solen, men af forskellige Radier,
eftersom den er kortere eller längere fea Solen.
Formedelst dens store Af
stand fra Solen mod halve Diameter af dens Orbita omkring Jorden, kan
alle de Linier, som drages'fra Solen til den, antages som parallele med den
Linie, som gaaer fra Solen til Jordens Center; folgelig kan Maanens Di
stance fra Solen anftes at vcere Summen af Jordens Middelafstaud fra So
len og Cosinus af Maanens Afstand fra Opposiuouspunctet i dens Bane om
Jorden, dog at denne Cosinus bliver negativ i anden og kredie Qvadrant;
deraf findes dens Hastighed omkring Solen, hvis Direction altid kan antages
omtrent perpendiculair paa den Linie som gaaer igiennem Solens og Jordens
Center.
Af den Hastighed tilligemed den omkring Jorden künde dannes et
Parallelogram, hvis Diagonal ville anvise saavel den absolute Hastighed,
font
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som dens Inclination til Straalelinien, hvoraf den forlangte Aberrations
vinkel var ak flkOe.
Formedelst Maanens ringe Latilud kan vi i denne Be
tragtning uden mcnkclig Feil anser den at bevage st g i EcliptikenS Plan.
*
§-

16.

Naar man efter denne Maade beregner Maanens Aberration, vil man
sinde, at den i Opposition er zzz 20,7", men t Conjunction 19,29" og i kva
draturerne = 2,65". Hvis man i alle disse Puncter havde antager MaanenS
Afstand fra Solen at vcrre bestandig den samme som Jordens Middeldistance,
og derhos havde aldeles forbigaaer dens Bevcegclse omkring Jorden, font den,
der har saa ringe Forhold til den anden, sees strax, at denne Aberration i
Syzygierne ville blive zz: 20", men i Q-vadralurerne — o.
Da allsaa Forfkiellen fra foregaaende Regning ikke glor et heelt Secund, og dcrfore er ube
tydelig, sees, at den Vidtloftighed, som kommer af den dobbelte Bevcegelse,' ,
her kan undvceres, og det faa meget mere, da Forffiellen i de andre Punckec
bliver endnu mindre.
Herved bliver Regningen aldeles simpel og hastig, da
man ikkun har at multiplicere 20" med Cosinus af Maanens Distance eller
Vinkel fra Oppositionspunclet.
Man feer videre heraf, at, hvis nogen ville
anvende den Bradleyanffe Aberration paa Maanens Gang, og derhos forbigaae den anden, blev Longituden i Opposition omtrent 20" mindre end den
virkelig var, men i Conjunctionen omtrent ligefaa meget storre end det virke
lige.
Fremdeles, da Beveegelferne gaae til famme Side, maae den hele

Virkning af begge Aberrationer vcere deres DtsserentS, men da denne endog
paa sit Hoieste ikke naaer til 1", faa folger, at i Henseende til Maanens
Gang kunde begge Aberrationer gaaes forbie uden synderlig Feil, eller og
begge tillige maae anvendes.
§• 17-

At denne anden Aberration og maae have Indflydelse paa CometerneS
observerede Sted i deres synlige Bane, kan ikke paatvivleS.
De ere i Antal
mangfoldige, have forj'kiellige Hastigheder og forfkiellige Stillinger for Hiet,
og alt dette træffer ei alene i sorskiellige Cometer, men endog ved en og den

Yy 2

samme,
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samme, af hvilke Aarsager det skeer at den anden Aberrations Virkning t
dem kan blive lige vigtig med den i Planeterne, ja undertiden meget vigtigere.
Imidlertid gier deres meget excentriffe Bane, at de ikke heri kan betragtes
fom Planeterne under en bestandig Middelhastighcd, hvilket med mere synes
her at giere-Regningen meget mere indviklet og vidtlestiq; men da man har
udfundet at giorc Regningen ved Comcternes Gang simplere, end den ellers
skulle blevet, ved at betragte deres Bane, medens de for os ere synlige, som
parabolifk, vil ogsaa Regningen for Aberrationen derved ncrstcn kunde bringes
til samme Korthed som ved Planeterne, naar man ferst tiender deres Elemen
ter- og Distancer fra Solen.
§.

iF.

Hvis man kalder CometenS Distance i Perihrlio D, og forestiller sig et
andet Legeme i samme Punct at bevcegeS med en circulate Bevoegelse, saaledeS,
at begge i en uendelig liden Tid drives af lige Krister mod Solen, faa er det
of Parabolens og Cirkelens Natur beviist, at det lille i Parabolen igiennemlobne Rum forholder sig ti! det i Cirkelen som 1/2: i.
Ligeledes er del klart,
at samme Forhold har Sted, om vi vil forestille os en saadan Cirkelbcvcegelse
i ethvert andet Punct af CometenS paraboliffe Bane; thi lad Radius Vector
hedde R.
Den circulaire Beveegelse ville da her forholde sig til den i Perihelio som /D : f/R, naar de centrale Krcefter scetteS at vcere i inverteret Forhold af Distancernes O.vadrater.
Kaldes nu den circulaire Hastighed i Perihelio h, bliver den i en Distance af Radius Vector =

Cometens

Hastighed i Perihelio maatte blive — hj/a, og area parabolica i samme
«endelige liden Tid = —Denne bliver overalt den samme i samme Tid,

og altsaa kan Basis af den lille paraboliff'e Triangel

i ethvert Punct

findes ved at dividere den med deus halve Hvide/ men efter Parabolens Na
tur er denne halve Heide altid der Halve af medius proportionalis mellem
D oft R = 1J/(DR);

Tid igiennemlebes

felqelig er den lidett Bue, fem i Parabolen i samme
Da nu den circulaire Bevcegelse

i samme
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i famme Tid og Distance var =

saa forholde de sig til hinanden som

/2 : i.
f

§.

ry.

Naar Jordens Hastighed omkring Solen = li (§. 9), og dens Afstand»

fra Solen zzz i, saa maae dens Hastighed i Comekens Distance, eller i en

Afstand fom Radins Vector, vcere i inverteret Forhold af O.vadratredderne,
#/R : f/i = h
H,

og Cckmctens Hastighed bliver da (§♦ 18) =

men AbcrrationSvinkelen A — —'

2°-,

—

felgelig for Cometen =

—"W/tT- ~ —Tr—' mcn 20^2 = 28,284; altfaa A —

—r

cller naar 28,284 udtrykkes med en bestandig Logarithme: M5r54O8/ bliver
Log» A = 1,4515408 •%
* Log. 8 — 4 Log.
§.

20.

Ved Anvendelsen af dette korte og simple Udtryk kunde glsres den Ind
vending, at det fætter forud at den fundne Aberrationsvinkel udmaales ved
en ret Linie, der supponeres at vcere saa ringe at den kan passere for en liden
Deel af selve Banen, der igiennemlobcS medens Straalen gaaer fra Cometen
til Hiet, hvilket formedelst nogle CometerS Hastighed synes ikke i alt Fald
at kunde antages.
Men lad endog saa vcere, at den Deel af Cometens Ba
ne, som indflultes af Vinkelen, er saa stor, at den ikke kan ansees af lige
Storhed, eller at confunderes med Tangenten, saa kan endnu de Vinkler,
under hvilke begge sees fra Jorden, blive temmelig ncer de samme.
Vi vil
see, hvor ubetydelig denne Feil ville blive, cller at Formelen overalt kan vcere
brugbar.
Den stsrste Hastighed, som synes at have Sted blandt de himmel
ske Legemer, maane vcere den, med hvilken Cometen 1680 passerede Perihelmm; den er blandt alle observerede og antegnede den, der er kommet Solen
ucrrmest.
Vi vil ansee dens Afstand fra Solen i Perihclio = 0,006, naar
Jordens Distance fra Solen er zzz 1.
Lad os i dette Punct Undcrfoge dens
Aberrcuionsvinkel efter den ganske neiagtige Maade §. 4, saavelsom ester ForPy z

melen
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melen §. 19.
Vi vil antage at Jorden til samme Tid laae i Comelens
linea apfidum og i Opposition mod den, naar begge vare seere fra Solen,
faa at ComctenS Bevægelse kunde see6 under en ret Vinkel, alk for -ak fee den
fiorfie muelrge Aberrakien, lad være den formedelst Solens Straaler ikke kunde
blive observeret fra Jorden.
Ved Beregning af bcn givne Distance i Perthelio i en parabolisk Bane skal man sinde ak Cometcn i de 492", i hvilke Lyset
ville gaae fra den til Jorden, maatre den allerede opnaae en Anomalie af 16°
30', men denne Deel af dens Bane, om den kunde sees fra Jorden, ville i
denne fordeelagkigste Skilling giøre en Vinkel af 5' 56,87", hvilken blev den
sande Aberration i Perihelio.
Men beregnes samme Aberration efter Formelen §. 19, i en lige Tangent, findes den at være n 6
* 5,14", hvoraf sees
ot begge Regninger ikkun giver omtrent 8" Forskiel, hvilken i anüre Punctcr
af dens Bane snart ville forsvinde.
Saaledes blir Forffiellen næsten — o,
ifald man fatter at Cometen har været i Perihelio midt i Aberrationstiden,
eller at den er bleven observeret 245" førend den gik igiennem Perihelium paa
en Anomalie af 8° 28^ 49".
Da nu ovcnmeldke 8", uagtet den i Ligning
mod alle andre Tilfælde er den betydeligste Feil, er i sig selv meget ubetydelig,
især naar den sammenlignes med den store Aberration af nogle Minuter, som
her har Sted, saa er der klart, at der neppe i vort System gives noget Til
fælde, hvor den korte Formel ikke ffulle kunde anvendes.
§. 2 r.

Endnu synes dog en Vidtløftighed at være tilbage, nemlig at sinde S.
Hvis Cometernes Baner laae i EeliptikenS Plan, eller nær ved samme, sees
firår, at man, ligesom med Planeterne, af Commutalionsvinkelen og Jordens
fa ave’fom CometeuS Distance fra Solen kunde finde Vinkelen ved Cometen eller
Parallaxin orbis.
Summen af denne og Complimentet af den halve Ano
malie, naar Jorden er paa den Side af Radius Vector, som vender fra Pe
rihelio, cllcr deres Different^, hvis Jorden er paa den anden Side af Rad.
Vect., fom, hvor det giøres fornødent, produceres, er den forlangte Aber
rationsvinkel, hvilket faavelfom det øvrige i denne Afhandling letkelig indsees
uden tilføjede Figurer.
Vil man derimod tage CometeuS Inclination til
Ecliptiken i Betragtning, bliver Regningen lidt vidtløftigere, da man af
Knu-
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Knudens Sted og de vorige Datis ved en sphæriff Triangels Oplosning, feer
fra Solen, finder den Vinkel, under hvilken Jorden og Cometen fees fra
Solen, samt dette Plans inclination til Comekens Plan.
Af Comekens og
Jordens Distancer fra Solen og den fundne mellemliggende Vinkel soges i
cn reklined Triangel hvad Vinkel Straalelinien gier med Radius Vector.
Endelig oplofts en sphcrriff Triangel, seek fra Cometen, mellem Tangenten,
Straalelinien og Radius Vector, hvorved Vinkelen mellem Straalelinien og
Tangenten bliver funden, hvis Sinus er den forlangte S.

§. 22.

Denne, eller hvad anden Maade man ville anvende for at finde den
rigtige Abcrrationsvinkcl, medforcr vel ikke faa betydelig Vidtloftighed. Ikke
destomindre vil vi see, om det ikke kunde være tilstrækkeligt til denne Hensigt,
nt crnfte Co me terne saadan som om de alle bevægede sig i Ecliptikens Plan.
For ar overbevises herom, saavelsom og ot fte, at Comcternes Aberration er
af den Bctydenhed, at den forticncr ot paaagteS, vil vi atter forestille os den
foremmeldtc af 1680, hvis Elementer med fleres haves i de la Cailles Astro
nomie §. 571.
Jeg vil antage en Anomalie, som er stor, nemlig $70°.
Af de der angivne Elementer, saavelsom Selens Sted til samme Tid, 9s
170 25/, har jeg beregnet AberrauonSvinkelcn med Iagttagelse af en InclinationevinkU, som var 6o° 56', og fundet den — 30,98", hvilken altsaa er
omtrent lige med den stoisk, der har Sted blandt Planeterne, og en halv
Gang stsrre end ten siorste Bradlcyanflke Aberration.
Dernæst har jeg be
regnet Aberrationen under alle de samme Betingelser, alene al Inclinationen
blev sat — o.
Endelig for ak see hvad den storste Inclination ville give,
har jeg taget den sterste som var muelig, nemlig 90°, da man finder de, som
har havt meget storre Inclination, end den af 1630, lige indtil 890.
Ud
faldet af Beregningerne i diste trende supponerede Inclinationer viste, at
Aberrationövinkelen var:
under o° Inclination = 31,49"
6o° 56' —
— 30,98
900
—
= 30,04

hvoraf
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hvoraf sees, at i en Comet af saa stor Inclination, som denne, kunde man,
uden ar feile i", forbigase Inklinationen, og endogsaa oa, naar dcn havde
havt en Inclination af 90°, vilde Feilen dog ikke naaer til rZ Secund.

§. 23.

Een Ting maae jeg endnu kortelig vedrore, hvilken, saavidt jeg vecd,
ikke plcier komme under nogen Betragtning; maaskee man har anseet Aber
rationen der ganske uvirfsom, eller i det mindste ikke af den Betydcnhed at
fortiene nogen Opm«rksomhed; men endog da, naar sidste Resultat bliver
= o, kan det dog vcrre Umagen vcrrd ved Undersogelft at forsikkre sig derom.
Sagen er denne: Her kunde sperges, om Lysers Aberration kan have nogen
Virkning paa de Ting, som sees paa vor Jord.
Betragte vi den Bradleyunske Aberration for sig selv, forekommer den mig ikke at vcere aldeleg ube
tydelig og uanvendelig paa de jordiske Objecrer, men meget mere maae den
have samme Virkning der, som paa de himmelske.
Der kunde maaskee ikke
vcrre ganske afgiort, om en LySstraale, der gaaer ud fra el Legeme, som er
i Bevcrgelft, foruden sin egen Fortgang i Felge Lys tS Natur ogsaa tager
Deel i det straalende LegemS Hastighed, saaledes, at dens Direction og Ha
stighed bliver Diagonalen af Lysets og Legemers Bevcegelftr tillige.
Mig
forekommer der, ar det virkelig saaledes maae forholde sig, saa ofte det stcaalende Legeme selv er et lyst Corpus; rhi dels Bcvoegelft bliver tillige Lyset
me^deelt i det samme Aieblik, da Lyset gaaer ud; derimod synes der ikke
ganske al have Sted ved de rcflecterede Straalcr, hvilke man ikke kan fore
stille sig at tage Deel t det resiccrcrende Legems Bevcegclse, naar Perpendiculairen in puncto contactus rillige var perpcndiculair paa Legemers Di
rection; i andet Fald synes den ar kunde formindske eller forsge Steders Kraft
i Perpendiculen efter Vinkelens Beskaffenhed, hvorved Legemers Bevægelse
ogsaa i nogen Maade kunde modificere SrraalenS Gang.
Men hvilket det
end er, bliver Udfaldet her det samme.
Man seer Objectet i den Linie, som
Srraalen beskriver i der den kommer ril Hier, enten den saa cr en Diagonal,
sammensat af flere Bevcegelftr^ eller en enkelt, og (Aberration og andre Hin.vringer ftaregnede) ftrer dem tilbage til ObjeetclS sande Sted seek fra -Aiers
Sted.
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Straalen kan da gierne forflyttes lige hastig og til samme Side font

Hier, eller ikke, saa maae dog Hiet i sin Fart overfficrre Srraalclinien, naar
denne ikke falder i lige Linie med Hiets Gang.
Eftersom nu Hiet bevæges

i

lige Hastighed og Direction, som Jorden, og følgelig øg faa ethvert Object,
som sees paa Jorden, maae den Straale, der kommer fra noget saadant Ob
ject og tillige er perpendiculair paa Hiers Direction, underkastes den første
Aberration, eller foraarsage, at man ster Objectet.2O^ længere hen til de«
Side, mod hvrlken Jorden bevæger sig.
Er Objectet saaledes stillet, at Vin
kelen bliver mindre, bliver Aberrationen og mindre efter de derom bekiendte
Regler.
Saaledes maatte Vinklerne i Landmaalingen underkastes en liden
Ilrigtighed, fom det fynes, formedelst denne Aberration, og en rer Linie,
fortsat igiennem en Landstrcekning, ville fra Station til Station afbsie til den
Side, hvorhen Jorden bevæ^edes, lige indtil 20" for hver Station, naar
Linien, som vi før fagde, blev dragen perpendiculair paa Jordens Direction,
hvilken Afvigelse ikke kunde agtes ligegyldig.

§. -4.
Men vi maae og see, hvordan det ville forholde sig med den anden
Aberration.
Her kommer det an paa det see te Objects egen Bevægelse.
Blandt alle particulaire Bevægelser, som indtræffer paa vor Jord, er ingen,
der kan agtes at have noget kiendeligt Forhold til Lysets store Hastighed, og
den anden Aberration blider altsaa i Henseende ril dem uendelig liten.
Men
da alle Objecter desuden har en fælles Bevægelse med den hele Jord, og Lyset
en successiv, kan de ligesaalidek som de himmelske Legemer, i det Hi.blik, M
Straalen kommer til Hiet, være paa det samme absolute Sled, som de vare,
da Straalcn gik ud.
Det relative Sted blir vct det samme; thi samtlige
Objecter ere denne Aberration underkastede, og fe c 6 derfor altid i samme Stil
ling mod hinanden.
Deres Nærhed og den uendelige liden Tid, i hvilken
Straalen naaer Hiet, forandrer heller ikke Sagen, th« Vinkelen bliver dcn
famine paa liden eller stor Distance (§. 6).
Virkningen af denne anden

Aberration maae altsaa blive, at ifald Linien mellem Objectet og Hiet et
perpendiculair paa Jordens Bevægelse, maae Objectet vise sig 20" længer

tty Samling. V. B.
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Hen til den Side, fom er B. Voegelsen modsat, end der virkelig i det Aieblik

er, og i andre Situationer mindre; men da Tilfælder er hcr, ak begge Berngelser ere ri! samme Side og lige store, bliver Differcntsen mellem begg§
Aberrationer — o, og de ophoeve hinanden (§. io).
Felgen bliver altsaa
denne, at no ar begge Aberrationer har giorr deres Virring, faa fter man
de jordiske Objecter just hvor de ere, men ifald man her ville fordigaae LysctS

anden Aberration og derhos iagttage den Indflydelse, som den forste Aber
ration nedvendig medsorar, maarte deraf reise sig en liden Feil; derimod op
retter Namren selv den ene ved den anden, og begge kan saaledeS uden Fejl
Ardrgaaes.
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§• ren foregaaende Afhandling har jeg vovet at ftemscekte mine ringe Tanker
om en Virkning af Lysetö successive Bevcrgelse, nemlig LyserS anden Aberra
tion.
Denne Sag forekommer mig at have endnu fiere Indflydelser, og der
iblandt ogsaa paa Skyggen, hvilket, om end Resultaterne ikke alkid blive af
megen Vigtighed, synes dog ar vcrre Undecssgelse vcerdigt, og tager jeg mig
decfore den Frihed at frcmlcrgge nogle faa Betragtninger over dette Emne,
som noget, der ogsaa er noie sammenhcengende mcd forbemcldke-Afhandling,
haabende, at uagtet saadanne Forestillinger, underssgre efter geometriske
Grunde, endnu formedelst tilstsdende physijke, tildeels ubekendte, Aarsagec
kunde lide nogen Forandring, kan de dog give Anledning til flere og fuldkomnere Underssgelser.
aJ

§.
Dct er mig ikke bcficttbf, at nogen har betragtet Lysets successive Bev«<
gelse fra dcn Side at den kunde giere nogen Forandring i Skyggerne, og om
end saa skulle vcrre, kunde dog flereS Tanker om en og samme Ting ikke der
for strax veere ganske ovcrflvdige.
Mig forekommer det, at ovenmcldte LyfetS
Egenskab maae have Indflydelse paa Skyggens Situation med mere, som
Zz 2
'
dersf
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deraf udledes oa i fslqende fkal vifts.
Virkningen af LyfttS successive Vevægelft i Henseende til Skyggen er for ft denne, at den i Forhold af AjetS
Afstand ftes tidligere eller senere ar nærme sig >Kiet ved Jmmersioner, og at

forsvinde ved Emersioner, Men dette er egentlig ikke den Sag, som her üb
sigtes; dette har meget mere Znft været den forste Idee, som, bekræftet ved
Erfarenhed, har giort os Lysets Hastighed bekiendt; tncn en anden Virkning
deraf er Skyggens Aberration, hvorom her handles.

§♦ 3*
Ved Skyggeaberrationen forstaaer jeg denne Skyggens Beskaffenhed,
* den Punct, som giver Skygge, og den, som modtager den, ikke begge
a
rigge i lige Linie med den lysende Punct i det Hieblik, da den modtages.

Almindelig forestiller man sig, at Axelen af Fuld- eller Halvskyggen ligger
lige ud i ben Linie, som forbinder Middelpunkterne med hinanden, men dette
kan ikke fuldkommen forholde sig saaledes hvorsomhelst dcr skyggende Legeme
er i Bevægelse, eller det lysende, eller begge to.
Lad os forestille os, ar der
skyggende Punct rykker fort, sirax giver det Lyset Lejlighed at trænge frem,
hvilket dog ikke kan naae de længere bortliggende Dele af den forhen værende
Skygge uden i Forhold af Lysets Hastighed; imidlertid gaaer den mørfe Punct
videre, og affkiærer Straalerne, hvorved egentlig Mangelen af Lyset propa
gerer sig paa den Side, og det med samme Hastighed som Lyset. Heraf maae
følge det, fom ved ferste Hiekast ville synes just tvertimod, nemlig, at om
lvende merke Puncter laae i lige Linie med et lysende, og i deres coucentriffe
Bevægelse omkring dette altid forbleve i en ret Linie, ville den mellemste dog
aldrig kunde formørke ben yderste, endog det skulle synes, at denne m mi tte lide
en bestandig Formørkelse; thi Skyggen kan ikke uaae dens Region sørend den
allerede er passerer forbi det Sled, hvor Skyggen træffer.
§. 4»
For at see hvordan dette i Almindelighed maae forholde sig, vil vi fore
stille oö et mørkt Legeme A (fee den hosføiede Figur, som her overalt tilsigtes)
at bevæge sig omkring et lysende C i Banen AIHG.
I hvilken Puner af
Banen, saasom A, e, f, der mørke Legeme er, foraarsager det lige bag ved

A.
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sig en Skygge i Direction nf Linierne CfD, CeB, CAL

Disse Skygger

flane fort frem i Uendelighed i samme Direction og med samme Hastighed fom
Lyser, vel ikke somen positiv Ting, men som en negativ; thi hvor Lyset mang»
ler, Der er Skygge og Merke.
Egentlig ganer det saaledes til, at der Lys,
som var bagcnfor f, e, A, efterhaanden viger bort, og Skyggen felgclig i
samme Direction og Hastighed maae folge efter.
Scette vi nu, at det msrke
Legeme er ganer fra f til A, maae Skyggen i den samme Tid v«re gaaet fra
f til D, og i den Tid Legemet ganer fra e til A, er den Skygge fra e naaer
hen til Bt og saaledes i hver Punct; imidlertid har det asffaarne Lys igien
faaet Lejlighed formedelst Legemets Fortgang ar trornge frem ril Puncrerne D
og B.
Heraf er det klart, at Skyggen maae giere en krum Linie, som kan
rankes ak gane runden om den hele Bane, men Distancen mellem den og Ba
nen biir air (terre og sterre.
Den Linie ABD, som saaledes indgrcrndser Lys
og Merke, kan beqvemmelig kaldes Skyggespiralen.
Antager man Buerne
Åe, Af som Abscisser, cB, fD t de producerede Radier som Semiordinarer,

forholde disse sig som Tiderne, i hvilke Buerne Ae, Af rc. igiennemlobes;
men Tiderne ere som de areale Rum ACe, ACf rc.; altfaa er Skygqespira#
lens Natur, at Semiordinarerne gane frem og voxe i Forhold af de oven#
meldte Rum, og Spiralens Beskriv-Ise dependerer af den givne Banes Ø,va#
dratur. Semiordrnaternes virkelige Stsrrelser dependere af Lysets Hastighed,
saaledes, nt hvis Rummet ACf svarer til en Tid as 8'
da er fD zz:
Solens Afstand fra Jorden.
Da de himmelffe Legemer, som give Skygge,
overalt-bevcege sig i Linier, som qaae om i sig selv, og efter en Omgang fort#
fceded, kan man forestille sig Styggespiralen ligeledes at fortscette flere Om
gange.
Hvis Linien AIHG ikke gik omkring, men ellers paa anden Maade
laae udstrakt, ville derved dog epstaae en Skygge-Curva, hvis Puncter lod
sig bestemme ved nt applicere Linier til Banens Puncter i Direction af tilhsrende Slraalelinicr, men hvis Srerrelser mod hinanden vare proportionerede

ester Tiderne.
§. 5-

Er Banen AIHG rn Cirkel, forholde de areale Rum fig fom Buerne,
eg felgclig er« eB, fD i samn-e Forhold fom Ae, Af.
Del famine ville jfce,

3; 3
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om Linien,Af var en rer Linie.
Var fremdeles Puncret C faa langt borts,
og Linien Ae faa liden, at CB og CA kunde anfces fom parallele, ville Tri
angelen AeB ligeledes blive at anfte fom en retlined Triangel, eller AB at
noer me sig til en ret Linie.
Man kunde og tcenke sig begge Legemerne i Bevorgelfe, i hvilket Fald den krumme Linie mastte bestemmes, fom i forrige §.
blev fagk.
Hvis begge bevcrgsde sig med lige Hastighed i parallele og rette
Linier, blev Straalelinierne parallele og Skyggelinien blev da en ret Linie.
Fremdeles da Lysets og følgelig ogfaa Skyggens Fortgang er overmaade hastig,
faa, uagtet den kan, fom vi nylig fagde, fortfætte Spiralen ru.dtom Banen
og videre, vil den dog snart komme udenfor den Sphcrre eller Region, at kunne
bemorrkes.
I lidet over halvtredie Time ville Spiralen allerede have udbredel
sig til en Distance af Urans Region, og forinden den naaede eengang omkring,
ville den (ifald det var vores Jord, fom foraarfagede Skyggen) naae henrmod
en Trediedeel af ncsrmeste Fixstiernes Distance fra Jorden, hvoraf videre maas
følge, at da Linierne AD og fD har et faa stort Forhold til fA, vil det
Stykke AD af Spiralen vcere lidet forstkiellig fra en ret Linie i den korte Tid,
da Skyggen kan blive observeret.
§. 6.
Da det mør ft Legeme ikke er en ndelelig Punct, men har en vis Stør
relse eller Diameter, maae Axelen af Skyggen ligeledes have faadan Bøining,
saavclfom begge Sider af den fulde og falffe Skygge.
Desuagtet sees strap,
at den fulde Skygge, naar den spidser sig til en Kegle, ikke kan have større
Strikning eller gaae videre end det lyse og mørke Legcms Størrelser og Di
stance medfører.
Ligeledes er det klart, at den Forestilling om SkyggespiralenS peoyagercde Fortgang ikke deri finder nogen Modsigelse, at vi fra Jorden
aldrig seer nogen Fixstiernes Bedcekkelse af deres Planeter; thi uagtet Spira
len af den halve Skygge etter Skyggen af den lille Deel af Stjernen, som
ved Planeten fuldkommen bliver (finit for Aiet, kan efter en lang Tid naae
til.os, foa dog, da denne Punct ville have et lidet Forhsld til Stiernen, men
Stiernen selv viser sig som en udelelig Punct, falder her at Bemceckelse af

Skygge bort.

§. 7-
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§• 7Hvorsomhelst Siet ved dets Bevægelse træffer ind i Skyggospiralen,

maae der mærke Formørkelse, og ligeledes naar et ved reflecteret Lys skinnende
Legeme loder ind 1 famine, maae det for saavidt strap blive mør Ft.
Gsaer
diss.s Bevægelse r>l famine Side fom det, der giver Skygge, faafom fra i til
D, da skeer Formørkelsen forend den virkelige Conjunction; har de en modsat
Direction, faafom fra 1 til D, da skeer don fenere.
Seek at Siet eSer der
ved reflecteret Lyö skinnende Legeme tro?ffer ind i B, mærkes strop Skyggen^
men det Legeme, fo in foraarfager Skyggen, er da allerede kommer til A;
folgclig afviger Skyggen fra den da værende Centrallinie CAk under en Vin
kel kAB.
Denne Afvigelse er Skyggeaberracionen (§. 3).
Til samme con
*
atrerer tvende Vinkler, nemlig kAm og m AB.
Naar Am drages parallel
med CeB, saa er Vinkelen kAm faa stor fom Buen eA, feet fra det lyse
Legeme, og mAB zzz eBA, det er saa stor fom Lysets anden Aberration,
feet fra B; thi Ae og eB angiver Forholdet mellem det skyggende Legems
Hastighed og Lysets Hastighed.
fflaar Ae har et uendeligt lidet Forhold tt(
Ce, bliver Vinkelen kAm uendelig liden, og Skyggeaberrationen bliver da
just den samme som Lysets anden Aberration.
§. 8.

Af alt ovenanførte følger ufeilbarlig, at Skyggeaberrationen maae gt'sre
en Forssiel i Bestemmelsen af den Tid, da Skyggen skulle nærme stg til den

eller den Punck, mod hvad det ellers ville blevet, naar Skyggen altid laae
lige ud i Centrallinien.
Denne Forskiel i Tiden dependerer af Linien Ae eller *
den Vinkel, fom famine Linie gier for Siet, og den relative Bevægelse, med
hvilken den syncs at igiennemlobes.
Saalcdes, naar Siet er ligesom hvilende
i B, kommer det on paa t hvad Tid Siet fra den Punct seer A at naae den,
Stilling af Linien CeB, eller Siet sal i A ville see Vinkelen BAk igiennenilobes og B at naae den Situation CAk, men begge disse Tider ere lige med
den, i hvilken Siet stillet i C ville fee begge Legemer at nærme sig hinanden
igtehncm en Bue fom Ae eller Bn, og følgelig bliver de lige store; men
eBA er Lysets anden Aberration; altfaa er Tidsforskellen for Skyggeaber

rationen den samme som for Lysets anden Aberration.
§. 9.

)6r
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§. 9.

Vi vil og kortelig bcrere, hvad Virkning dette kan have i indtræffende
Formørkelser og Occultakioncr.
Lad os forestille os, at Maanen indtrcrsser i
Jordens Skyggespiral AD i Puncret B.
Jordens Bevægelse har der For
hold til Lysets Hastighed, ar den omtalte anden Aberration giør 20".
Maauens Distance fra Jorden er saa ringe, at Lyset passerer mellem dem i en Tid
af 1/2", hvorved Vinkelen ACe — kAm blir mindre end o,i", og CA
kan ansees parallel med Ce.
Skyggeaberrationen nAB blir altsaa paa lidet
noer den samme som mAB zzz eBA — 20". Af disse 20" Forfficl i SkyggccenkretS Longirud, mod hvad den vilde blevet uden Skyggeabcrration, be
regnes til hvad Tid Maanen naaer denne Puncr; deraf findes den dertil sva
rende Lalitud, Middelpuncternes mindste Distance, Midten af Formørkelsen,
og alt det øvrige, som dertil horer, hvorved Virkningen af bemeldte 20" Af
vigelse overalt lader fig see for enhver Punct.
I Hensigt til Tiden ville dette
ikke vcere ganske at foragte; thi settle vi at den relative Bevægelse ikkun er
30' i en Time, vilde de 20" dog giere 40" i Tid.
Derimod er den Tid,
som udfordres for at den Skygge, som allerede treeffer Maanen, kan blive
observeret paa Jorden, kun lider over i".

§. 10.
Dette samme ville have Sked hvor cn Planeta fecundarius gaaer om
kring sin Hovedplanet, saasom Jupiters Drabankere; men Tidesorffiellen bli
ver her meget ringere, fordi Skyggeaberrationcn ved denne Planer bliver ikkun
omtrent 8,7", hvoraf vil folge, at den fierte Drabantes Immersion og Emer
sion indtrcrffe 9,69" tidligere end ester den Supposition, at Skyggen laae lige
ud; i den rredie blev det omtrent 4,1"; i den anden 2", og i den første l";
men desto større bliver den Tidsforffiel, som dependerer af AietS Afstand,
naar Tilskueren seer det fra Jorden; thi den bliver n:

naar

Jordens Afstand fra Solen kaldes d, men dens Afstand fra Jupiter kaldes D.
Ikke destomindre, naar disse Jmmcrsioner eller Emcrsioner skulle anvendes paa
tit finde Stedernes geographijk'e Lcengde eller Meridianforffiel, vilde den Forskiel af Skyggcaberrationen ikke allid vare ganske uvigtig.
Da ovenmeldte
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9,69", naar de forbigaaes i Beregningen over den Tid, da Immersionen effer
Emersionen fra et vist Sred paa Jorden skutle blive seek, vil giere en Feil af
2' 2§" i del Steds Meridianafstand, hvor man observerede, fra det Sted,
for hvilket Beregningen var stillet.
Det forstaaer sig selv, at denne Indfly
delse af Skyggeaberrationcn og Lysets Hastighed falder bort, naar Meridia
nernes Forskiel soges ved corresponderende Observationer paa begge Skeder

tillige.
§.

ii.

Virkningen as Skyggeaberrationen vil blive den samme i Occultationee
som i Formerkeiser; thi saasnarr man betragter Occultakionen som en Iordformorkelse, maae det have samme Beskaffenhed som i foregaaende er viist.
Der Sted paa Jorden, som lider Formorkelse, vil komme tidligere eller seenere i Skyggen, ligesom den vender enten til eller fra Jorden. Det forstaaee
sig selv, at her tillige soges Semidiameter af Penumbra, for at sinde hvad
Tid nogen Deel, f. Ex. af Solen, begynder at skiules fo. noget Sted pa«
Jorden. Vil vi anvende dette paa de Tilscelde, hvor Maanen er det skullende
Legeme, saa mcerkeS at ved den er Lysets anden Aberration i Conjunction =2
19,29", og Skyggeaberrationen er faaledes kun lidet fotjkiellig fra Jordens.
Middelpunktet af Penumbra eller Umbra plena fees alrsaa fra Maanen t
Planet af dens Bane omtrent 19" fra det Sted, som scedvarilig antages, eller
fra den Punct, som den producerede Cemrallinie mellem Solen og Jorden
skulle trceffe.
Med Iagttagelse af denne Forffiel beregnes Skyggens Middel«
punctes sande Conjunction med Jordens Middelpunct, seet fra Maanen, og
deraf de svrige Puncter, som scrdvanligt.
Forfficllen i Tiden bliver omtrent
her af lige Vigtighed fom ved Maanesormorkelser (§. 9).

§. 12.

Naar man vil betragte Stierneoccultationerne, der foraarsageS ved
Maanen, som en Art af Iordsormsrkelser, bor Skyggeaberrationen ogsaa
komme i Betragtning.
Det hindrer ikke, at en FixstierneS Occultation ikke
foraarsager noget Msrke paa Jorden; man kan alligevel ogsaa her forestille
sig en Skygge af en vis Diameter, som trakter sig over Jorden.
Fixstier-

rtv

Samling. V. B.

Aaa

Hternes
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nernes horizontale Parallax er ar ansce = o, deres halve Diameter ligesaa,
følgelig er denne Skygges halve Diameler, fom her foresiilles ar forasrsagcs
ved en Stiernes Bcdcskkelse, fan stor fem Maanens halve Diameter feet fra
Jorden, etter Jordens horizontale Parallax feet fra Maanen.
Den halve
Diameter af Jorden feet fra Maanen er Maanens horizontale Parallax pan
samme Tid.
Skyggecylinderens Axel maae have en Afvigelse eller Aberra
tion fra den Linie, som forbinder StiernenS og Maanens Middelpnncker,
hvilken dependerer af Maanens Bevergelss Hastighed og Direction.
Da
Maanen i dette Fald supponeres at fees i Conjunction eller ncer Conjunction
Med Sliernen, har Maanens Bevcegclseslinie da en og famme Stilling mod
Jorden pg Sliernen.
Skyggeaberrationen er ogfaa her den samme fom Lyftts anden Aberration, naar Maanen sees fra Jorden.
Heraf folger, at
hvis fa ad an Conjunction ffeer pan den Tid, da Maanen er i Opposition mod
Solen, cr dens Bcvcegclse perpendicnlair paa Stiernostraalen, og Skygge
aberration n bliver da paa sit storste, nemlig -2.0,7" ’ x Conjunction vilde den
blive ™ 19.29", ifald Stierne« ter kunde Vt6‘
Naar derimod Maanens
Conjunction med Sliernen indtraffee i Ovadratnrerne, er Maanens betyde
ligste Bevcrgilfe i lige Linie fra eller til Sliernen, og følgelig biir Skygge
aberration n dee at an see — 0.
I de andre Puncter er den font Cosinus af
Maanens Distance fra dens Opposition mod Solen.
Med Iagttagelfe af
yen fundne Skyggeaherration fog c s den sande Conjunction mellem Skyggens
og Jordens Middelpuneter, fee te fra Maanen, og derefter det ovrige, fom
sadvanligt.
I forste og sidste Qvadrant fra Oppositionen at regne vender
Skyggeaberrationen, fra Jorden og foraarfagcr altfaa en sildigere, men i an
den og tredie vender den til Jorden og foraarfagcr en hastigere Occultation,
end naar saadan Skyggeaberratio« ikke havde Sled.
§•

IZ.

I disse Occultationer, foraarfagede ved Maanen, have vi forestillet od
Maanens Skygge i Jordens Region at treckke sig ind paa Jordens Overflade,
begge fcete fra Maanen.
Men vil vi, fom cg er brugeligt, forestille os Jor
dens Projection i Maanens Region formedelst den ncesten fuldkomne Parallejisme mellem de Linier, fom drages fra Jordens forfftcllige Punctcr til Mid.!
del-
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dclpuncken af Solen, eller fuldkomne Parallelisme, naar de drages til en
Stierne, og ved Hiclp af denne Projection finde, hvorledes Maanen snart
fra et, snart fra et andet Sted paa Jorden fees at bedcrkke enken en Deel
cllcr den hele Sol, eller en Stierne, hvis Billeder ligeledes tankes at fvnve
i Maanens Region, mage Skyqgeaberrarionen ligeledes have fin Indfiydelse;
thi istedet for Maanens Sted maae man forestille sig de-. Punct i Skyggefoiralen, hvor Jorden indtræffer; denne anfecr man font forflyttet tik Maanens
Region, efterdi det er i den Linie Hiet mcerker Formørkelsen; derfore maae
og Skyggens Middelpunkt i Solformorkelfer fattes 19" lcrnger Ast end Maa

nens virkelige Middelpturct, og i Stierneoccultationer faa meget längere Ast
eller Vest, end Maanen virkelig er, som Lysets anden Aberration da er.
§.

14.

Paa samme Maade kan man og betragte de Occultationer, fom foraarsagcs ved Planeterne.
Saaledcs kan Venus's Gang forbi Solen ansees fom
en Iordformsrkelse, seer fra Venus, med Iagttagelse af feromtalte Skygge
aberration, hvilken, sammenfat af Lysets anden Aberration og den Vinkel,
under hvilken den fees fra Solen henimod 9", gier tilsammen 23,5°
9"
32,Z" ss ACB (zzz kAm)
eBA.
Den halve Diameter af Penum
bra, seek fra Venus i Jordens Region, bliver Summen af Solens halve
Diameter og horizontale parallax, begge ftete fra Venus, og Veneris halve
Diameter seer fra Jorden, eller, hvis Summen af Solens og Veneris Dia
meter, begge seere fra Jorden, kaldes S, faa er Penumbra Veneris, seek
fra Venus, nemlig dens halve Diameter

S

= S . 1,382,

sotti

ler iudsees og bevises.
Af diffe bekiendte Ting, samt de relative BwargelsLk
og den angivne Skyggeaberration findes Jordens Centers Conjunction med
Skyggecentret, den korteste Distance mellem dem, Formorkelsenö Begyndelse
og Ende m. m.
Jordens halve Diameter, over hvilken denne Skygge ^kat
passere, sees fra Venus under en Stsrrelfe af sammes horizontale Parallax
paa den Tid.
Den Forfkiel i Tiden, fom Skyggeaberrationen kan foraaksage, synes ikke at vcrre ubetydelig; thi fatte vi Veneris relative Middel-

bevcegelfe i en Time og feet fra Solen at vcrre i* Zr", alene ved at subtrahere
Aaa r
dens

I
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fccnø og Jordens Middelbevcegelftr, hver i sin Bane, fra hinanden, vil det
giere en Forffiel i Tiden af 5' 49", hvilket ikkun viser hvor vidt dette nogenhiaOe kunde gane, naar den rigtige Conjunction beregnedes efter Omstwndighederne af det indtræffende Tilfalde, naar man enten ville iagttage eller fordigaae Skyggeaberrationen.
Da denne i ncervcerende Fald vender fra Jor
den, indtrceffe Puncternes Bedcrkkclfer senere end de ellers skulle giøre. Hvor
ledes Fixstiernernes Bed«kkelfer ved Planeterne kunde ogfaa forestilles fom en
Jordformerkelfe, og Skyggeaberrationen efter deres Stilling mod Stierncn
sindes, er klart af det foregaaende.
§• >§.

Der gives Tilfalde, hvor alle tre Legemer ere fatte i Bevcegelfe: C,
fom lyser, e, der giver Skygge, og B, som opfanger Skyggen; faasom,
naar Maanen eller en Planet bedcekker en anden Planet for c ti Tilskuer paa
Jorden, hvilke Tilfcelde gierne lade sig forestille som Iordformorkelser, og i
ald Fald tør Skyggeaberrationen ogfaa her iagttages,' og Fremgangsmaaden
bliver som i foregaaende.
Af BevcegelserucS Srørrelftr og Direction findes
Situationen af Skyggelinien, fom gaaer fra e til B, faaog Situationen af
Linien Ak.
Ved disse tvende Liniers Sammensted bestemmes Vinkelen ACB
= kAm.
Herved kan dog krasse denne Besynderlighed, ak hvis der lysende
Legeme rykkede til samme Side hastigere frem end det skyggende, kan de tvende
Linier Ak og eB støde fammen paa den anden Side af eA', og da concurerer
Vinkelen kAm og Lysets anden Aberration faaledes til Skyggeaberrationen,
ak denne bliver hines Disserente, istedet for den almindelig bliver deres Sum
me (§. 7).
De øvrige Ting bestemmes som i forrige.
Saaledes, ifald man
kalder Distancen mellem den lyftnde og skyggende Planet a, den imelllm den
skyggende og Jorden b, men Summen af begges halve Diametrer, seeke fra
Jorden, S, bliver den almindelige Formel i dette og flere deslige Tilfcelde,

at

Penumbr« halve Diameter feet fra det skyggende Legeme er — S

§. 16.
Har Skyggeaberrationen, som vi i foregaaende har feet, sin Indfly

delse

paa Occultationer, betragtede som almindelige Iordsocmørkelse, kan der
ikke
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ikke feile fit den jo maae have (in Virkning paa samme, naar de betragtes fom
particulaire Occrtltationer, seere fra et eller andet Sted paa Jorden.
Virkmüßen maae blive den samme, alene at man her soger den ligefrem af det,
fom er Aarsagen til Skyggeaberrationen, nemlig LyselS anden Aberration.
Naar Conjnuctiomn i evrigt er beregner uden Hensyn ril bemeldte Aberrarion,
kan den dog ikke i samme -Kieblik, som Regningen angiver, falde i Observa
tors Øie formedelst Lysets eller Skyggens successive Fremgang.
Vinkelen
ABe angiver det imidlertid forandrede Sled, og den relative Bevægelse igien11 em en Bue, som Ae feet fra B, maae udfordre famme Tid fom Skyggeaberrations-Vinkelen BAk eller Buen Bn feet fra A (§. 8).
Ligesom Skyg
gen afbeier til den ene eller anden Side, saalcdcs gaaer den Vinkel, som
angiver LyselS anden Aberration, ril den modsatte.
Har f. Ex. Skyggen
en Boining som AB, men man marker den i B, maae i det Kieblik, den
sornKMmeS, Planeten eller Maanen, som foraarsager Ouultarionen, vcere
i A.
Hvis den relative Beva'gelse endog gaaer fra A til c, men den abso
lute tverlimod, faa at Skyggeaberrationen alligevel vender saadan som fra A
til B (hvilket indtræffer ved Solens Occultationer ved Maanen), maae Occultationcn formedelst Skyggens Stilling vise sig tidligere, hvilket lsgeledes er en
umiddelbar Felge af Lysets anden Aberration; thi naar Hiet ved Jordens Bevcegelse leber ind i den Skygge, som Maanen har kastet fra e til B, og faa?
ledes forestiller sig Formorkelse og Conjunction, da staaer Maanen i A forme
delst dens Bevægelse om Solen, men den sande Conjunction stkeer ikke sorenv
Maanen ved relativ Bevægelse kan naae derhen, at den og Jorden begge staae
i den tilbørlige Conjunckionslinie med Solen. Aberratisnsvinkelen eBA bli
ver altfaa den, som bestemmer Forskellen, og denne har videre sin Jndftydelse
paa de øvrige Momenter i Occultationcns Beregning og Tidens Bestemmelse.

§. 17.

Een Sag synes endnu her at burde vedrsres formedelst Almindeligheden
af de fremsatte Ideer, til hvilke den hcnhorer, uagtet den i det Pracriske ikke
ville blive af nogen Belydenhcd, nemlig, om den omtalte Skyggeaberration
fan have nogen Indflydelse paa de Skygger, fom foraarfages ved Objecter
paa vor Jord.
Da Skyggens Fortgang, fom vi for sagde, maae have sam-

Aaa 3

me
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me Hastighed fom Lyset, og asle Legemer, der have en partkculair Bevægelse
paa vor Jord, gaae from med en Hastighed, der altid har et uendelig lidet
Forhold mod Skyggens Hastighed, saa falder al Aberration bort, saavidt
den skulle foraarsages af et jordisk Lyses particulaire Hastighed.
Selve Le
gemernes fcelles Bevcegelse tilligemed Jordens Overstade i eller parallel med
2Eqvator formedelst Jordens Omveltning om dens Axel er end ikke af den Betydenhed at kunne komme i nogen Betragtning i Henseende til Skyggeaberra
tionen.
Det bliver altsaa alene den fcelles Bevcegelse omkring Solen, som
her skulle kunde foniene nogen Opmærksomhed.
Her kan vi forestille oS det
lysende Legeme enten at vare paa Jorden eller udenfor den.
I ferste Fald
bevcegeö Lyset og det skyggende Legeme parallel med hinanden og lige hastig.
Dette forudsat, bliver Linierne CA og CB parallele.
Skyggeaberrationen
kAB bliver fuldkommen — eAB eller lig LysetS anden Aberration.
Hvor
ringe denne end bliver,, og end mindre skulde kunne bcmcerkes til noget prac
tise Brug, faa maae dog enhver Skygge paa Jorden have nogen Afvigelse
fra den Linie, der sammenfoicr endog et jordisk LyS med en skyggende Puuct,
saa ksnge disse tvende ikke ligge i den Linie, hvori Jorden bevceger sig; naar
bemeldte Linie derimod giorde en ret Vinkel med Jordens Bevcegelse, vrlle
den blive paa sit stsrste = 20".

§• i8
*
Er det lysende Legeme udenfor Jorden, da er Solen den eneste, fom
her kunde komme i Betragtning, hvis Skygge man i de celdre Tider har giort
Brug af meget mere end nu, efkcrat man har andre suldkomnere og neiagugere Midler al betiene sig af.
Jorden bevoeger sig i Ecliprikcns Pl.in, og i
ligesaadan Direction gaaer ethvert Gnomon etter hyggende Legeme paa Jorden.
Skyggen, som Solen foraarsager, maae folge de samme Love, som vi i del
soregaaende har bcviist.
Formedelst den korte Tid, i hvilken Skyggen her
gaaer fra e til B, eller ethvert Rum, som kan gives paa Jorden, vil eA
blive uendelig liden, Linierne CA og Ce parallele, og Vinkelen kAm falder
bort.
Skyggeaberrationcn bliver altsaa den samme som LysetS anden Aber
ration, eg Skyggen af et Gnomon, hvor der traf at vare perpendiculair paa
Ecliptikens Plan, vilde afvige 20",

§. 19.
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§. is.
SkygqenS Afvigelse paa c ti aqaatorial Solskive, eller hvor Gnomon

var perpendiculair paa et Plan parellcl med TEqvator, vilde ikke blive meget
forffiesstg fra ovenstaaende.
Aberrationen i Ekliptiken kunde reduceres til
den i 'ALqvaror, da man ved Reduckionsravlerne let kunde sinde, hvad 20“
Aorffiel i Ecliptiken paa en given Solens Longirud vilde giere i Reckascenfionen, eller, naar den Vinkel, fom Declinationscirkelen gier med Ecliptiken,
c a fom let findes, er bekiendt og kaldes r, og man an seer de 20" som et
Differential i Longituden, men Vinkelen mellem Ecliptiken og Mqvinoctialcoluren samt selve Coluren som bestandige, da bliver Skyggeaberrationen paa
den crqvinocnale Solviser =

D~iinationis'

’ I^lge heraf findes Skygge

aberrationen i Solhvervspuncrerne zz: 21,8", men i Jevndegnet zzz i8,z".
§. 20.

Hvis Gnomon er lodret paa Horizonten, og man da vil finde Skygge
aberrarionen, kan man forestille sig en spharijk Triangel af folgende Linier:
1) Distancen mellem Polen og Zenith; 2) Complementer af Solens Declina
tion; 3) Complementer af Solens Heide.
I denne Triangel er Distancen
mellem Zenith og Polen bekiendt, derncrft complementum declinationis,
saa o a fa a gives er vist Klokkesit og derved Timevinkelen.
Af disse bekiendte
Ting foges Complementer af Heiden, saml Vinkelen ved Solen.
Desuden
vides Vinkelen r (fee forrige §).
Denne og Vinkelen ved Solen subtraheres
fra hinanden, den mindste fra den storste, det Tiibageblivende er den Vinkel,
som Verticalcirkelen gier med Ecliptiken, hvilken vi vil kalde p.
Den For
andring, som Azimurhalvinkelen faaer ved 20" forandrede Longitud, der er
Skyggcabcrrationen, naar Gnomon er lodrer paa Horizonten, bliver zz:
Sin. p . 20"
kos. af Hsidei/

Hvis man ssger Meridianskyggens Aberration, som i denne

Sag bliver den vigtigste, da er p zz r; kalder man derhos TEqvatorS Heide
a, og Solens Declination d, er Solens Hoide over Horizonten = a"^ d,
»g Skyggcaberraiiosten —
§.

-l.
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§. 2 r.

Hvis denne Formel anvendes paa forffiellige Polhoider og forskellige
Soldecliuanoner, vil Skyggeafvigelserne blive meget forffiellige.
Den mind
ste bliver i Sphæra parallela, naar Solen er i Ievndogn, hvor den er zz
i8,z".
Den storste er, hvorsomhelst Summen af Mgvators Hoide og So
lens Declination er zz: 90°; thi da bliver Formclen =

— 00,

det er, den horizontale Bue eller rettere dens Tangent faacr her ct uendeligt
Forhold til de 20", og Skyggen gaaer ganffe over til den ostlige Side, men
faa stor denne Virkning end synes ar vcere, faa ere Afvigelserne kun ringe,
hvor Solen endog kommer Zenith meget n«r.
Saaledes, cm Solens Middagsheide ikkun cr een Grad fra Zenith i Solhverv, bliver Aberrationen dog
ikke mere end 19' 5".
Var Solens Hoide i forbenavnke Tilfcrlde 89° 59',
faa bliver Aberrationen endnu ikke siorre end 190 §'♦
Paa Kiobenhavns Pols
hoide gior Middagsffyggen i Sommersolhverv en Aberration af 37,5°, i Vin
tersolhverv 20,3".
Hvor Solen er saa ncrr Zenith, at Skyggeaberrationen
skulle kunne giore nogen kiendelig Vinkel, bliver Skyggens Lcengde derimod
saa ringe, at Afvigelsen saamegct vanffeligere kan bemorrkcS.
I Florenh,
hvor der haves det store Gnomon af 217 Fod, og hvor Skyggeaberrationen i
Sommersolhverv er §7,6", bliver denne endog i sin yderste Bue ikke let kiendelig ved 0,022 af en Fod.
Afvigelserne kan desuden let skinle sig i Lysets
Inflexion, saa og i dets Overgang til Skygge eller Morke, hvis absolute
Grandse ikke let kan bestemmes.
Ikke desiomindre, naar Skyggen ved nogen
Lejlighed ffulle komme til at paaagteö, kunne disse smaa Afvigelser og komme

i Anstag med det ovrige.
§. 22.
Det samme maatte
Hul hen paa den modsatte
Billeders Middelpunct til
som man forestiller sig at
Skyggeaberrationen; thi
ril den anden, er Hullet

have Sled, om Solens Billede falder igiennem et
Boeg.
Den Linie, som rcenkes at voere dragen sra
Midten af Hullet, gisr en Vinkel med den Linie,
vare dragen til Solens Middelpunct, saa stor fom
i den Tid, Straalen bevcrger sig fra den ene Vceg
samt Borggen flyttet ved Jordens Bevagdse; hvis
man
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man ültsaa, uaar Solen var i Middagslinien, ganffe noie fimbc bestemme
Middelpuncten af Billedet paa den modstattc Væg, og man derfra trak den
ommeldle Linie ril Midlen af Hullet, blev denne ikke en fu'dkommen rigtig
Meridian, men Maarte afvige saa meget fom Sky g geaberrali on en.
Denne
^Billedets Afvigelse vilde ikke heller blive saa let ar bemærke. Vi vil sætte en
Aberration af 20'', og Væggens Afstand 20 Fod, saa gi or dog Afvigelsen
paa Vaggen ikkun lider over 0,0019 af en Fod.
§. 23-

Endelig maarte det lettelig falde nogen ind, at paa Grund af den anførte
Theorie vilde endog de sine Traade, som anbringes i en Kikkert, være Skyggeaberrarionen underkastede.
Lad Puncter A forestille Traaden, AB bliver da
Skyggelinien; saasnart -Viet træffer en Punct i denne Linie, saafom B, seer
det den lyse Punct berørt af Traaden, fom dog allerede er i A, saa at CAB
heller ikke her bliver en fuldkommen ret Linie endog i denne Hensigt, og det
lysende Punct ligger i Linien BeO og ikke i Linjen BA. Heraf fF'iUbe synes at
folge, ar Skyggen, som har gaaer lige frem fra e til B, maatte vise sig saa
langt fra Traaden, som Vinkelen eBA, og derved soraarsage en Ulejlighed,
men dette skeer dog ikke, uagtet denne Skygge fom andre maae afvige. Jeg
vil ikke tale om, at den Tid, i hvilken Lyset eller rettere sagt Skyggen gaaer
fra e til B, er uendelig liden eller umærkelig, og eA bliver altfaa overmande
liden. Enhver seer, at det kommer ikke an paa hvor stor eB og eA ere, men
paa deres indbyrdes Forhold, hvoraf Vinkelen dependerer, hvilken altfaa der
for ikke bliver ukiendelig. Men derimod ophæver denne Vinkel sig for Hiet
af en anden Grund. Vi maae forestille os, at Skyggen har stamme Bevægelse
fom Lyst'k, og i Folge deraf er dens Indtryk paa Hiet underkastet den Bradleyan^e Aberration. Da nu Vinkelen eBA aldeles er en Følge af Jordens Bevægelfe, faa bliver begge Aberrationer af lige Størrelse, hvorved det ffccr, at
Skyggen for Hiet vifer sig henstyttet paa Traaden, og de maae stråledes for
Synet congruere med hinanden. Saalodes maae enhver Kikkert forandre sit
Sted i den liden Tid, fra det Straalen falder ind til den naaer Hiet, og uag
tet Straalens Direction i det den falder ind i Kikkerten har været parallel med
dens Axel, bliver den dog strax afvigende fra famme, men formedelst den
Bradleyanffe Aberration viser sig alligevel parallel.

Gamling, V, 25.
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Sammenlignende Forsog med Lichen nivalis og
Lichen islandicus.
Af

Herr Apotheker T y c h s e n paa Ko>ngsberg.

§.

r.

e Professor Strom vaa Eger tilsendte mig forige Sommer en Qvamitet
Lichen nivalis, med der Hnffe, at jeg vilde underssge samme.
Professoren
havde beman kel: at naar Mosen blev kogt med Melk, saa foraarsagede den en
Opbrusen, hvilket Hans Hoioervcerdighed meente, maatte komme af en Syre,
som den indeholdt, hvilket var saa meget mere rimelig at formode, da man
ved at tygge den bemcerkede en syrlig Smag.
Professoren troede og: at denne
maaskce kunde bruges, som et Nceringsmiddel, istcden for Lichen islandicus,
paa de Steder, hvor denne ikke sandles.

§. 2.
Den mig tilsendte Lichen nivalis var blandet eller giennemgroet med

noget Lichen rangiferinus ;

fra denne,

fanvelsom fra nogle Granl'lade,

Stilke og andet Smaat føg te jeg fer st at befrie den.
Da den var saaledeS
renset, veicde den sexten Lod.
Jeg hakkede den nu saa fmaa, som man i
Almindelighed pleier at fficere Urter til Kryderthee, og anstille felgende For
søg med den.

§- Z.

T.
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§- 3-

For bøl selv ak fee denne Op brusen ved Melken (§..1), saa kog jeg et
Lod af de« hakkede MoeS og kogle den m d l6 Lod Melk, sualcenge, at den
blev fan ly" fom en Grsd; men jeg kunde ikke bcmorrke denne Opbrusen; maaslkee er det ikkun ved dcn ganfpe friske MoeS ar dette bemærkes.
Derimod
bemcerkede jeg tydeligen en kilstedevcerende Syre, thi Melken piltes ad, o£
kndj^isnt vel Mosen blev mecc og Groden tykaglig, faa, naar man trykke paa
den med en Finger, viste sig lydelig Vallen. Maaskee naar denne MoeS ma
les til ordentlig Meet, Grsden da vil blive jevnere og mere sammenholden,
men sVieere Melken vi! den vel alletider, thi endog da den var asi^yllet Med

hedt Vand, blev Melken endnu ostet eller adffilt.
§.

4.

Nu log jeg i Lod hakket Lichen islandicus, kogte ben og med 16 Lod

Melk, faalcenge, til det blev saa tyk som en Grov.
Denne lignede mere en
virkelig Grod og var jevnere, meelagtig og farumenhamgender.
Melken skar
eller ostede sig heller ikke her, fom ved forste Forfsg.
Dog var ben Grod af
Lichen nivalis hvidere og smagte bedre end denne af islandsk MoeS.
§. 5.

Ved Mosens Underfsgning var min Hensigt for det fsrste, at underfsge
om ben og virkelig indeholdt en Syre, fom kunde fremstilles eller ved Forfsg
bevifts deri, og derncest, hvor mange oplofelige nærenbe Dele den indeholdt.
Da nu islandsk MoeS allerede er bekiendt fom et noererigt Middel, der kan
bruges ifrebeu for andre Fsdemidler, faa sammenlignede jeg Lichen nivalis
med Lichen islandicus.
§. 6.
Min Hensigt var da ferst at underfsge, om Mosen og virkelig indeholdt
en Syre, og for at erfare, af hvad Natur denne var, saa bleve folgende

Forfsg anstille.
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§. 7.

Et Lod Lichen nivalis blev overgydet med koghed Vand, og hensat
saa lcenge til det blev koldt, da jeg giermemsiede den lidet uklare, men ufarvede, Infusion, og proberte den med folgende Reagentia eller modvirkende
Midler:
a) Den blaa LakmoSkincmr sik af denne Infusion en rsd Farve, men den
blaa Viokensirnp,'sem var fortyndet med Vand, blev ri forandret.
b) Til en anden Portion blev gydct Kalkvand. Dette syntes ikke at foraarsage nogen Forandring paa Infusionen, undtagen at den syntes at
blive klarere.
c) Kalkjord i Salpetersyre oplest tilvejebragte heller'intet Bundfald.
d) Selv i Vitriolsyre oplest foraarsagede heller ikke noget Bundfald.
e) Kalkjord i 2Edike oploft yttrede heller ikke nogen Virkning paa Infu
sionen.
f) Og ligesaa forholdt sig Infusionen ved tildryppet Btyeoedike; den blev
vel lidet uklarere, men dette sikeer og naar Blyeadiken kommes i reent

Vand.
Iernvitriol oplest i Vand forandrede heller ikke Infusionens Udseende,
saa ar Mosen ikke indeholder noget Adstringerende.
At denne Moes indeholder en Syre, beviser Forsoget a; dog er den ikkun
svag, siden den ikke forandrede Violensirupens Farve, men af hvad Natur
Syren er, er vanskeligere at sige.
Luftsyre kan det ikke vcere, siden Kalk
vandet ikke blev bundfaldet b.
Sukkersyre kan det heller ikke vcere, da ikke
Forsogene c, d og c gav noget Bundfald.
TEble- og Viinsteensyre kan det
heller ikke vcere, thi ellers vilde den have bundfceldet Vlyecediken f.
2Edike-

g)

fyre kan man vel neppe forvente i Mosen; maaskee er det en sceregeu Syre,

som

med det adstringerende Vasen forenet frembringer Galcrblesyre.

§. 8.
Jeg proberte og at afdampe over meget lind Varme en saadan Infusion,

men en

Syre kunde ikke paa denne Maade fremstilles.

§• 9.
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§. 9»
Nu tillavede jeg en ligesaadan Inftlsion af Lichen islandicüs, og pro#

herte den med samme modvirkende Midler.
1) LakmoötincturenS blaa Farve blev ligeledes forandret i en rod, men ViolensirupenS blaa Farve led ingen Forandring.
2) Ved KalkvandetS Tilgydning blev Infusionen lidet klarere og lidet guul#
agiig.
3) Af dcn i Salpetersyre oplofts Kalkjord led Infusionen ingen Forandring.
4) Af eplsst vitriolfyrel Selv blev den ligcsaa lidet forandret.
5) Og ikke mere virkede den paa den i 2Edike opkofte Kalkjord.
6) Blyccediken foraarsagede noget Bundfald, dog ikke meget.
7) Derimod fik Infusionen af oploft Iernvitriol en violet msrkagrig Farve.
Syren i begge Mose er da vel en og den samme,, men den i ielandff Moe«
indeholder nok mindre Syre, men tillige noget adstringerende Vasen, som

den ferste mangler.
§.

10.

Ogsaa en Infusion af islandsk Moes blev meget langsom afdamvet,
men formedelst det Slimagtige og den ringe Mcengde Syre, denne MoeS in
deholder, saavelfom Syrens såregne Natur, lader den sig ikke paa denne
Maade udbringe.
§.

I I.

For ar erfare, hvor meget den Syre, Moscne indeholdt, og det ad
stringerende Vcesen, som den islandske MocS indeholdt, kom overeens med
Galcrblencs adstringerende Vasen, saa proberte jeg en Infusion af Galcrb-

lene med famme Reagentia.
a) Lakmosnncturens blaa Farve blev forandret i en rod Farve, og denne
samme Bukning tilveiebragte Infusionen paa den blaa Violensirup.
b) Kalkvandet giorde heller ikke Dccoctct eller Infusionen klarere, men rvertimod blev det blaaagtigt tykt, der satte sig ogsaa et graaagligt Bundfald,
og den Vådske, som stod oven over, var gronagng.
c) Med Kalkjord j Salpetersyre oploft blev intet Bundfald tilvejebragt.

Bbb 3

d) Heller

3 76

T.

Sammenlignende Forsog med

d) Heller ikke med yittiolfprct Sølv.
e) Oa ligesaa lidet wcd Kalkjsrd opløft i TE dike.
f) Vlyecediken foraarsagede stärkt Bundfald.
g) Og I er nvi triol, fom man let kan tanke, foraarsagede et fort Bundfald.
Na ar man uudrager a og b, saa kom denne Infusion temmelig overecnS med
de foregaaende, i far med de sidste; men den islandsse Moes indeholder ikke
saa meget adstringerende Vcesen, og maassee er Syren i Galablene og noget
fruss'iellig fra den i Mofcne.

§. T2.

Jeg vilde nu og see hvorledes ct Afkog af disse Mose forholdt sig imod
forhen anførte og flere modvirkende Midler.
Jeg kogte derfor 2 Lod Lichen x
nivalis med 64 Lod Vand, td 32 Lod var tilsiage, og giennemsiede Afkoget.
Det havde ncesten ingen Farve, men vor mere uklar end Infusionen.
Jeg
probecte det med folgende Rcageutia:
a) Ved kilgydct Kalkvaud blev Decoclek klarere og lidet guulagtig>
b) Dette bemcerkeS ogsaa ved tildryppet lufiledigt flygtigt Ludsalt.
c) Der samme iaguog jeg vcd tildryppet opløft Vcrxlludsalt.
d) Tildryppet fortynder Vitriolfyre foraarsagede ingen Forandring.
e) Heller ikke blev ved tilsat opløst Salmiak nogen Forandring tilvciebragk.
f) Og Alun foraarsagede ligesaa liden Forandring derpaa.
g) Ved Tilgydning af Kalkjord i Salpetersyre opløst blev heller intet Bund

*

fald tilveiebragt.
h) Blyecrdikcn virkede heller ikke paa Decocket.
i) Og Qviksslv i Salpetersyre opløst heller ikke.
k) Af opløst Kobbervitriol blev Afkoget heller ikke forandret.
l) Og heller ikke af opløft Iernviniol.
tn) Og endelig blev det heller ikke forandret af Tinoplosning.
Alle disse Sammenblandinger lod jeg staae til den følgende Morgen, men de
havde endog ikke meget forandret sig,
Dog ved a havde sat sig runden om
kring i Glasset nogle smaa Kristaller som Sandskorn.
De knirkede under
Teenderne og havde ingen Smag.
Ved at holde dem over Lyset blev de ikkun
lider brune, og af destilleret TEdcke bleve de med lidet Brusen opløste.
Glas

sene
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sene a, b oß c vare og libet quiere.
Alle de andre Glas vare endnu uklare;
der havde vel assat sig lidet Bundfald i dem alle, men dette kom nok as Dccoctet selv; thi i et andet GlSs med samme Decoct, hvor ingen Ting var til
sat, havde der og bnndfceldet sig noget.
§• '3Nu lavede jeg et ligesaadant AsKpg af Lichen islandicus.

Dette

havde en lider guulagkig Farve og var mere siimaglig.
Jeg blandte nu og
dette med de samme Reagenria.
1) Af K L vand blev Afkoget lidet kruunagtig, og den fslgende Dag havde
cg affat sig saadanne smaa Korn (om §. i 2. a.
2) Af luftledigt flygtigt Ludsalt blev det ogsåa lidet bruunagtigt.
3) Ligcsaadan blev det af oploft tildryppet Vcextludsalt.
4) Fortyndet Vitriolsyre foraarsagede heller ingen Virkning paa Decoclek.
5) Heller ikke led det nogen Forandring af oploft Salmiak.
6) Og ligcsaa liden Virkning tilveicbragte Aluncplosningen.
7) Kalkjord i Salpetersyre oploft foraarsagede heller intet Bundfald.
8) Ved Tildrypning af Blyccedike blev derimod et Koagulum tilvejebragt,
hvilket siden bundfceldte sig.
9) Salpctersyret Qviksolv virkede ikke paa Afkoget.
10) Vitriolsyret Kobber forandrede det heller ikke.
11) Derimod fik det af oploft Iernvitriol en purpuragtig eller violet Farve;
maaskee var det det adstringerende Bassen eller Galceblesyre, som var
Aarsag til Blyets Bundfaldning No. 8»
12) Tinoplosning foraarsagede et hvidt Bundfald.
§-

r4.

Disse Forssg §. 12 og 13 bleve deelg anftilte for endnu notere at undersoge Mosen i Henseende til den indeholbende Syre, men fdrnemmelig og for
at see, hvad Forandring disse Salte, og i seer de metalline, vilde tilvejebringe
paa Afkoget eller paa Farvedelene, son» Afkogene kunde indeholde.
Da Af
kogene af begge Mose bleve gicniremsigngere og brunere eller gulere af Kalken
og de alkaliske Salte, faa viser bäte, at Farvedelene ere oploselig i Ludsaltene,

ar
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at

disse vel kulure udtrcekke Farvedelene, men og giere dem ubeqvemme til at
hefte paa Tetet og at imodstaae Scebeprøven, maaffee og Solens Virkning.
De m c radise Salte ville vel giere Farverne bestandigere, cg formedelst Jern
vitriolen ville bruunagtige Skakteringer kunne tilvejebringes; men overalt in
deholder disse to Mose, ister Lichen nivalis, vel ikke mange Favedcle; islandff Mocs indeholder dog nok stere deraf.
§.

'5-

Da jeg nu havde nogenledes undersøgt Infusionen og D e. cm af disse
Mose, saa vilde jeg nu og erfare hvor mange i Vand opleselige Tele de inde
holdt.
Jeg tog i den Henseende 4 Lod Lichen nivalis, fogte den forst ud
i i4 Potte Vand, og Det paa Sieklude Efterblevne endnu to Gange med 1
Potte Vand.
Afkoget vc.v lidet tyk eller flimagtig, men havde ingen Farve.
Jeg lod det staae Natten over, heldte om Morgenen Deeoctet sagte af et lidet
meent Bundfald, og kogte det over langsom Varme ind til et tynd Extract.
Da jeg tog Panden af Ilden og satte den lidet bort, koagulcrte det sig som
en Skelee og løsnede sig selv fra Panden, da ellers Extracterne klebcr meget
fast ved den.
Det veiede 6 Qvintin.
Runden omkring Panden havde sat
sig en tynd Skorpe, som og lettelig blev løgnet.
Denne veiede 1 Qvintin.
Skcleen eller Extractet smagte ikkun lidet bitteragtig.
Da den tilbageblevne
Moes var terret paa Ovnen, veiede den 3 Lod og r O.vintin, altsaa var 3
Qvintin oplest; maaffee ved oftere Kogning og mere Vand vilde endnu meer
af Mosen vcere bleven oploft.

§-

16.

Fire Lod islandff Moes blev ogsaa med famme Qvantitet Vand tre
Gange udkogt, giennemsiet, hensat Natten over og om Morgenen indkogt.
Dette Decoct havde en lidet gu tilag ti g Farve, og var saa flimagtig som en
tynd Havresuppe.
Ved at indkoge Denne Suppe til den omtrent sik samme
Tykkelse som den af Lichen nivalis, sik jeg 15 Qvintin ffeleeagtigt Extract.
I Panden havde sat sig en tør Skorpe runden omkring, som lettelig løsnede
sig og veiede 3 Qvintin.
Mosen, som blev tilbage, veiede efter at Den blev
torvet paa Ovnen ikkun 2 Lod.
Den halve Deel var altsaa bleven opløft ved

disse
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disse kre Udkogninger, og vare de oftere blevne gientagne, elfer med mere
Vand, saa havde vel endnu mere oploft sig §. 28.
Den island De MocS
er altfaa meget mere o pls.se li g end Lichen nivalis, indeholder vel tre Gange
saa meget S kele ea g ligt, og da dette alene er den fordsiekige Deel af Mosen,
saa er vel og den iol ud De DtOcS kre eller siere Gange saa Nttrerig som Lichen
nivalis; imidlertid vil dog den sidste og kunde anvendes til samme Brng paa
de Steder, hvor den ferste mangler, men vil vel ikke være saa foL.ende og
lice rerig.
§• -7-

Da je<] titt vidst« hvor ttiange i Vand oplefetige ®cfe Lichen nivalis
indeholdt, saa vilde jeg nu og see cm den indeholdt nogle harpixagtige Dele.
Jeg kog derfor Giensatsen af Decoctet §. 15, kom det i en Kolbe og overgydede det med bett stttrkeste Viingeist, digererte det i 24 Timer oq udpressede
Viingeisten. ' Den havde faaet en guul Farve som ung stanff Vi in.
Jeg
flog noget Vand til og asoestillerte Viingeistcn, da der blev 7 Gran tort Harpixagtigt tilbage.

*
§

*8»

Da jeg formodede, at der ved Kogningen af denne GienfalS tillige med

de extracragrige Dele ogsaa tillige var bleven oploft nogle harpixagtige, og at
det var Aarfagen ak jeg ikke fik mere Harpixagligt §. 17, saa tog jeg r Lod
stiff L ichen nivalis, overheldte den med den stttrkcfte Viingeist, digererte og
udpreffde den.
Viingeisten havde af denne friffe MocS faaet en stttrkere
Tinckur, omtrent som gammel fransk Viin, og ved tilgydet Vand og paafolgende Destillation fik jeg og 3I Gran Harpix, altsaa, i Henseende til kvan
titeten af Diosen, dobbelt saa meget som af dui udkogte Moee, og denne Har»
pix tttndres og lettere af et Lys og br«ndte livagtigere end den §. 17.

§- ry»
Af samme O.vantitet islandff Moes, og paa samme Maade behandlet,

fik

jeg 7 Gran harpixagtigk Vttsen, af en bittrere Smag end af laichen ni
valis.
Allsaa indeholder den islandffe MoeS og flere resinsfe eller harpix-

agnge Dele.
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§.

20.

Da det er bekiendr, at Vcexkdclene blive ved en tor Destillation alt for
meget af den heftige Jldsgrad forandret, faa at ikke de fande uforandrede
Bestanddele fremkommer; de virksomme Dele og allerede vare udtrukne med
Vand og Viingcist af Mosen §. 15, 17, saa underkastede jeg ikke disse Gien
satse nogen tor Destillation, men tog Gicnsatscn af Lichen nivalis §. 17
og sorbrcrndre den i en Digle kil Affe. Denne veiede ikkun 10 Gran. Saa
saa vare de sixe Dele Gi-nsaisen af 4 Lod Mocs indeholdt.
§. 21.
Paa det jeg nogenledes kunde erfare, hvoraf denne Aske bestod, blev
folgende Forsog anstrkte: Icg flog forst lidet Vand paa Asken og giennemsiede
*
den.
Denne klare Vadffe farvede a) det gule Gurgemei bruun, b) det med
Fernabuk rodt farvede Papir blaat, kundfceldte c) oploft Tungjord og d) virrioksyret Selv.
Affen indeholdt altsaa noget Alkaliff, Vitriol- og Saltsyre,
eller vittioliserct Viinftcen og Kogsalt.
§. 22.
Til den noplesclige Jord, som blcv tilbage, dryppede jeg lidet Salpe
tersyre.
Dcr oplosie sig en Deel af Jorden' med Opbrusen.
Jeg giennemsicde Oplosningen og probér te den med folgende Reagenna: 1) Et Par Draaber tilgydet Blodlud eller berlinerblaasyret Vcrxtludsalt foraarsagede intet
Bundfald.
2) Et Par Draaber luftledigt flygtigt Lndsalt foraarsagede lidet
Bundfald.
3) Sukkersyre tilvejebragte ft ftcrrkere Brmdfald; 4) og lige
ledes lufkfuldt mmeraliff Ludsalt.
Affen var altsaa vel temmelig frie for
Jern.
Maaffee indeholdt den en liden Deel Bittersaltjord; men den storfte
Deel, som var oploft, var nok Kalkjord.
Den nu tilbageblevne Jord eller
Affe, som var uoploselig i Vand og i Salpetersyre, bestod vel af l.det Kulagtigr og Kiesekjor^.
O.vantiteten var saa ringe, al man ci kuiide anstille

flere Forsog med den.

§♦

heraf

23.

Jeg forbrændte og Gienfarsen af den islandffe MoeS §. \6t
Affen
vetcde ikkun 5 Gran.
Jeg udludede den med Vand og proberte dette,
men

,
*
«nJ
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msu bet forandrede ikke det med Gurgemei og Fernabuk farvede Papir, gav
meget lidet Bundfald med oploft Tungjord og endnu mindre med vitriolsyret
Solv.
Asken indeholdt alksaa ikke noget Alkalisk, ogfaa meget lidet vitriol
syret Viinftecn og ncrften intet Kogsalt.
Jeg dryppede nu nogle Draaber
Salpetersyre kil den uoplofte Aske.
Den opleser sig for det meste og det med
Opbrusen.
Oplosningen forholdt sig saaledes: a) El Par Draaber Blodlud
tilverebragte strax en l'laa Farve, og der nedsalte sig et blaat Bundfald,
b)
Ligeledes gav den Bundfald med luftlediqt flygtigt Ludsalt.
c) Med Suk
kersyre gav den temmeligt Bundfald og d) endnu mere med mineralsk Ludsalt.
Denne Affe ffiller ftg altsaa i Scerdeleshed deri fra den af Lichen nivalis,
at den indeholder noget Jernagtigt og intet Alkaliff.

§. -4.

Nu vilde jeg og see om man kunde oplose det ffeleeagtige Ertract i en
kelte Bestanddele, eller fraffille en Syre.
Jeg tog derfor saavel den torre
som den fugtige Skelee af Lichen nivalis §. jo, kom den i en liden Retort,
flog 8 Lod almindelig Salpetersyre derpaa, forelagde en liden Kolbe, bragte
det til at koge og deftillerte en Deel af Syren over.
Den Syre, som v
*ü
overgaaen, vciede §4 Lod.
Det, som var tilbage i Retorten, havde en
grenagkig giennemsigkig Farve.
Da jeg under Destillationen ikke bemcrrkcde
mange rode Dampe, saa destillerede jeg det ikke oftere med Salpetersyre; thi
jeg frygtede for, at ved oftere Destilleren med Salpetersyre maatte den inde
holdende Syre blive for meget forandret, da man veed: at Vi in steen syre kan
paa denne Maade forandres i Sukkersyre og denne igien i Wdike.
Jeg satte
derfor Giensatsen ned i Kielderen ril den folgende Dag, men der var ei anffudt noget. Jeg proberte den med tilgydet Kalkvand og i Salpetersyre oploft
Kalkjord, men jeg bemsrkede intet Bundfald.
§. -5.

Da jeg nu ikke formodede nogen Sukkersyre i Giensatsen, saa nurlkede
jeg den med Ludsalt og afoampede den, for at see hvad for Salte der vilde
anffyde, for deraf at demme hvad Syre den indeholdt.
Ved Moettelsen fraffilte sig lidet Skeleeagtigt, som vel ikke af Salpetersyren var bleven decompoCcc 2
neret.

zL2
neret.
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Dette blev forst sort i Ilden, siden hvidt, og efterlod en Asse, som

var

oplosekig i Salpetersyre.
I den afdampede Saltvcrdsse anssisd Tid efter
anden i Lod og i o Gran Salpeter.
Det som nu var tilbage var bruunt og
vllde ikke anssyde i regelmceffige Kristaller.
Jeg «svampede det derfor ril Tor
hed, da de? blev seit og saae ud som Ialappeharpip,
Der veiede 2 Qvintin.
I det jeg ssrabte del ud af Karret,, fugtede det og var meget alkalisk, hvilket
vel fom deraf at Salpetersyren var noget pstogisteret, eller den havde råbt no
get af fin Syrestof, hvorved den var bleven stygrig, da en Deel bortgik under
Afdampningen, og Ludsaltet eller Alkaliet, tilligemed en Deel Skcleeagrigr,
som endnu ikke af Salpetersyren var bleven decomponercr, blev tilbage. Paa
denne GiensatS stog jeg stcerk Viingeist, for ar see, om den indeholdt noget
Salt, fom vilde lade sig eplese af den, men Viingeisten havde blot oplest en
liden ubelydelig Deel Salpeter.
§. 26.

Ligeledes mattede jeg den overdestillerede Syre §. 24 med reent V«xtkudsalt, giennemsirde og afdampede Luden, da der Tid efter anden anssiod
i..Lod og 20 Gran Salpeter.
Der sidste afdampede jeg til Tsrhed, da det
veiede 55 Gran.
Jeg overgwd det med stärkest Viingeist og hensatre der i
varm Sand paa Ovnen, men ogsaa her havde Viingeisten ikkun oplest en liden
Deel Salpeter, men Spor til 2Eoike eller nogen Vcexrsyre bemerrkleö ikke.

§- °7. Endskienk Gicnsatscn §. 24 ikke strax gav Bundfald med Kalkvand og

i

Salpetersyre oplest Kalkjord, faa bemcerkede jeg dog siden ved de hensatte
Glas, al der efter et Par Timere Forlob havde nedsat sig en Deel Bundfald;
men da havde jeg allerede martret Giensarsen med Vcrrrluvsalt §. 25.
Da
Den meste Salpeter var anssudl i denne med Vrrxlludsalt meettede Lud, saa
tog jeg noget af Gieuftnsen, 'forkyndte det med Vaud, deckte del i sire Dele i
ftre Glas, kom kil d.t.fsrsts Kalkvand, til det andet Kalkjord i Salpetersyre
Oplsst, til dct tredie Kalkjord i TTdikc oplest, og i det sierde oplest vrjriolfy-et
Selv.
Ved alle, fire bemorrkede jeg stcerk Bundfald.
Dette cv da vel att r
<t Beviis at Gieufatsen §. 24 indeholdt Sukkerstzre, fom nu var forenet med
i

,

:
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Vcrxtlndsaltet.
Og dersom friss Salpetersyre endnu en eller to Gange var
blevcn abstraheret over Giensatsen, saa vilde Sukkersyren synlig vcrre srcmkommen.
§. 2 8.
Da jeg havde Forraad nok af Lichen islandicus, saa anstilke jeg nu

med der.ne Moes ct Forsøg i det Store.
Jeg teg i Pund islands Aloes,
og kogrc den tre Gange ud med tilstrcekkeligt Vand, gienncmsiede Afkogene og
indtsgke dem.
Det første Afkog var mere hvidagiig siimig, det andet og tredie mere 6ruun; men endog af det tredie Afkog blev LakmoSkineturenS blaa
Farve forandret i en rod.
Da Afkogene vare indkogle t>l omtrent 2 Poller
og det blev tagen af Ilden, koagnlerte det sig strax ril en temmelig tyk Skelee.
Det blev alligevel stärkere afdampet, indtil dcl ncesten syntes tør, da det vejede
19I Lod.
Den paa en varm Ovn stark lerrede Giensars veiede 8 Lod 3
Qvinlin, alkfaa vare uoesten de tre Fjerdedele af Mosen bleven opløst.
Man
seer heraf hvor mange opløselige ucerende Dele denne Mo.S indeholder.

§■ -SDa denne Ekelee eller Liim meget lignede i Udseende den dyriske Skelee,
som man faacr af adskillige dyriske Dele, faa underkastede jeg den en tør Destillation, for at see om der vilde fremkomme noget stygkig! Ludsalr eller en
flygtig alkalisk VcrdjVe, som af dyriske Dele.
Jeg tog derfor den ncesten
terre Skelee, kom den i en Retort, lagde et Forlag for, og gav den gradviis saa stank Ild, indtil Sandkomllcn og Sandet omkring Kapellen stcerk
gkedtc og indtil al Fugtighed var overdreven.
Der overgik under Destillatio
nen smtrent 15 til 16 Lod af cn ildelugtende Day ske og lidet empyreumcustlk
Olie; Vådsken og Olien lugtede ncesten som bat saakaldte Spiritus tartari og
Oleum tartari foetidum.
Da jeg ikke kumde bemce-ke nogen synderlig flyg
tig Lugt ved dcn overdcsttllertc Vådske, og jeg dog formodede noget deri, saa
holdte jeg ft Stykke med Salpetersyre befugtet Papir for Forlagets Aabning,

som Vceds^en endnu var i.
Herved benrcerk.de jeg rigtig nok hvide Dampe,
hvilket ve! beviste det flygtige Ludsalls T lstcedevcrrclse, men i ydcrst ringe
Ovautitet, eller i det mindste ikke i en frie ubunden Tilstand.

Cc e 3

§- 30.
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§• 3°
*

Paa det man kunde erfare om den overdestillerte Vcedske indeholdt nogen Syre og hvilken, saa probene jeg den med nogle Reagemia.
Den
forholdt sig saaledes:
a) LakmoSlincturens blaa Farve blev, som ved Dccocket af Mosen, foran
dret i en rev Farve.
b) Men Violensirup forandrede ikke sin blaa Farve, alrfaa var Syren vel
ikkun svag.
c) Paa Kalkvand yttrede denne Vcedffe heller ingen Virkning eller Foran
dring.

d) 'Heller ikke paa Kalkjord i Salpetersyre oplost.
e) Og ligesaa liden Forandring tilvejebragte den paa den i
opleste
Kalkjord; dog vare disse tre Forfeg c, d og e, da de havde staaen Nat
ten over, blcven noget mortere og uklare.
f) Derimod fandt jeg, ar en Oplesning af Qviksolv blev stcerk bundfaldet
og anrog en lys bruunagtig Farve.

§■ 3r<
Dettc sidste Phänomen §. 30 f gav Anledning lil at jeg proberie denn«

e

ovcrdesiillerke Vcedske med nogle fiere metalliske Oplosninger.
1) Guldoplooning dryppet til denne Vcrdske tilvciebragke strap en tykagtig
Purpurfarve, som siden blev temmelig sort og gav el fort Bundfald,
hvilket ventelig indeholdt reduceret Gulv; men Mceugden af Bundfaldet
var meget ringe, dog syntes det ved Gnidning at faae en metallisk
GlandS.
2) Selvoplesninq i Vitriolfyre blev efter faa Minuter ncesten fort.
Det
gav ogfaa et Bundfald, som ved Gnidning antog en metallisk GlandS,
og Messing dermed gneden bkv lidet hvidagtig.
Solver befandt sig vel
ogsaa i dette Bundfald i en metallisk gienbragt Tilstaüd.
3) Det i Salpetersyre opleste Selv foraarsagede og en sort Farve og et fort
Bundfald.
4) Af oplest Kobbervitriol blev Vådsken ikke meget forandret, men den fol
gende Dag var Blandingen dog noget mortere og uigennemsigtigere.

5) Jern-
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5) Jernoplssning tilvejebragte en merkcbrmm etter Purpurfarve, fom den
anden Dag var bleven msrkere, og der havde fat sig noget lidet Bund
fald.
Et Stykke deri lagt ulden Tei fik en brunnaqtig Farve.
En
facrfcan Farve paa Toret tilvejebragte og 970. 2, og endnu brunere var
en i No. 3 tilvejebragt Farve.

6)

TincplsSning i Skedevand med tilsat Salmiak blev ikke forandret og af
satte heller intet Bundfald.
7) Blyccrdike blev heller ikke forandret, hvilket var besynderlig nok, da
' dog baade Tin- og Blyeoplssning blev bundfaldet af Decoctck af islandsk
Moes §. 13. Ro. 8, 12.
8) Q.vikfslvople6ning giorde Vcrdfken tyk, fom forhen er anmcrrket, oq der
nedsatte sig ct brnunt Bundfald.
Messing, som dermed blev gncden,
fik en hvid EolvglandS.
9) Hvid Zinkvitriol tilvejebragte heller ingen mcrckelig Forandring paa Verd
nen og intet Bundfald.
10) VismmhoplsSning derimod foraarsagede en brnunagtig sort Farve, og
den anden Dag havde fat sig lidet sorkagligt Bundfald.
11) Af Koboltoplosning eller sympathetic Blak synrcs Vcrdsken at faae et
violet rodt Udseende, men intet Bundfald satte sig.

§• Z-Mcerkvcrrdig var det« at det adstringerende V«sen, etter det, som tikveiebragte Metallernes Buridfcrldning, ikke alene overgik ved Destillationen;
men at del endog syntes ak vcere tilsinde i denne Vcrd^e i en friere og concentreret Tilstand, siden det her yltrede en sieerkere Bukning >paa en Deel af de
m tall'.ske Oplosninger og Salte end Dccoctet yltrede §. 13; men derimod
havde del igien tabt det Börsen ved Ildens Virkning, som var Aarsagen til
Bly.lS og Tinnets Bundfcrldning.
Delte adstringerende Vasen har meget
overeensstemmende, i Henseende til Metallernes Bundfcrldning, tned den
Galer-lesyre, fom Scheele fik ved Oplosning og Afdampning af et Sedement,
fom havde udfar sig as en uden Varme tillavet Infusion af Galcrble,
§- 33-

Z86

T.

Sammenlignende Forsag med
§- 33
*

Den tørre Giensats, som blev tilbage i Retorten §. 29, veiede 2 Lod

eg 2-a O.vintin.
Jeg deelte den i to Dele.
Den ene halve Deel brændte
jeg til Aske i en Digke.
Denne veiede
Gran.
Den var svar og syntes
meget jernholdig.
Jeg flog varmt Vand paa den og giennemstcde det
a) Det med Gurgcmei guulsarvede Papir blev af dette Vand stark bruunfarver.
Og det med Fernabuk rodtfarvede Papir blev blaat.
c) Oploft Tungjord blev og stcrrk kundsceldet^ og
Ligeledes vitriolsyret Selv, som indeholdt lidet overffodlg Vitriolsyre.
Jeg afoampede ogsaa noget af dette Vand; der blev en liden O,vatititet Saltcgtigt tilbage, fom havde en alkalis bittet saltagtig Smag, og udstedte, for
medelst paagydet Vitriolfyre, hvide Kogfaltban,pe. , Det veiedc 8 Gran.
Dette beviste da tydelig at denne Aste indeholdt Ludfalt, vitriokiseret Viinsteen
og Kogsalt.
Da nu Gicnsatseu af denne Skeler indeholdt Ludsalt, faa var
vel Udkoguingen Aarsagen, at den forbrcendte GiensatS §. 23 ikke indeholdt
noget deraf.

b)

d)

§•

34-

Ntt dryppede jeg Salpetersyre til den uoplofekige liden Deel jernholdig
Jord.
Denne blev for det meste oploft med lidet Opbrufen og gav:
1) Med Blovlud stark merkeblaat Brtndfald eller Vcrlinerblaat, som veiede
6 Gran, hvoraf man kan regne omtrent Halvparten at vare Jern.
2) Ligeledes blev denne Oplosning bundfaldet af cttseude stygttgt Ludsalt.
3) As Snkkersyre blev Ven ligeledes bundfaldet.
4) Saaog af luftfuld Mineralludsakt.
Denne Jord bestod altsaa af Kalk- og Jerndele»
§. 35>
Den anden halve Deel af Gicnsatsen §. 29 blandte jeg med Halv faa
meget rcent Vaxrludsalt, kom det i en Digle, og kalcinerte det faa lange,
indtil det ikke brandte mere, men giennemglodte. Jeg tog paa tre forskellige
Gange noget ud
Diglen, kom det i Vand, og proberre dette giennemstede
Vand
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Vand med JernvitrioloplsSning. Atle tre Prsver gave sorte ölaaagtige Bund«
foldninger, hvilke blcve oploste af tildryppede mineraliffe Syrer.
Vandet
havde en lidet svovlagtig Lugt, oq det var vel oq dette lidet Svovlagtige som
var Aarsagen til Bundfaldet-;' thi de virkelige farvende Dele, som det dyriske
Kul indeholder, oq som bundfælder Jernet mxeD en saadan blaa Farve, som
er uopleselig i Syrer, indeholder dette Kul ikke.
§. 36.

Forsoqene med Reagentia §♦ 12 oq 13 gave Anledning til, at jeg endnu
tilsidst anstille nogle Forsog med disse to Mose, for at see, om de vare nyttige
bruge som Farvematerialicr, endffisnt jeg sorud efter §. 14 indsaae, at de
nok ikke vare meget rige paa Farvcdele.
§• 37-

Felgende Forse g' anstillede jeg med Lichen nivalis.
1) Et halvt Lod Lichen nivalis kogte jeg forst 5 Minuter med 16 Lod
Vand, og kogte siden deri et lidet Stykke Ulden-, Silke-, Linned og
Bemuldstoi atter i 5 Minuter, kog det da af Ilden, udskyllede Tsiet
med koldt Vand oq tsrrede det.
Det uldens Tsi havde antager en lys
paille Farve, Silken var endnu svagere farvet, og Lcerredet og Bomuldsteiet havde siet ingen Farve antaqen.
2) I et Afkog af 4 Lod Lichen nivalis oq 4 O.vkntin Potaske, kogt med
16 Lod Vand, blev kogt fire Prover af ovenmeldke Stykker^Tsi.
Det
uldene Tsi antog en svag blsgguul Farve, nieti Silken ncestcn siet ingen,
og Lærredet og Bomuldstsiet blev faavel ved delte som ved alle de efterfslgende Forsog siet ikke farvet.
3) Et Lod Lichen nivalis blev kogt med 16 Lod Kalkvand og deri kogt fire
Stykker Toi.
Det uldens Toi havde antager en endnu svagere Farve
end No. 2, og Silken siet ingen.
4) I et Decoet af Liehen nivalis med reetn Vand tillavet blev kogt 5 Mi
nuter fire Stykker med Ttnoplosning beitfet Toi.
Det uldens Toi oSilken fik en svag pailleguul Farve, som var neppe stärkere end No. 1.
Samling, V. B.
Dd 0
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5) I et ligesaadant Afkog blev kogt fire i Alun indblodte Slykker Tsi. Det
Uldene o ti Silkctoi fik og heri en fvag paille Farve.
6) Slcerkere Farve fik heller ikke Ulden- og Silkctoi, som i Forveien var
indblodk i Iernvitrioloplsöning.
7) Og saaledes forholdt sig og det Toi, font var kogt og indblodt i Viinsteenkcistaller eller Cremor Tartari.
8) Een Deel Moes med en Tiendeel Kalk og en Tyvendedeel Salmiak hensat
i nogle Dage meddcelte og ikkun Ulden- og Silketeiet svag pailleguul Farve.
§. 38.

Ligesaadanne Forssg bleve nu anstille med Lichen islandicus.
a) Et halvt Lod Lichen islandicus blev en kort Tid kogt med 16 Lod Vand,
og dcrt kogte jeg i 5 Minuter fire Styk-ker i recnk Vand indblsdt Ulden-,
Silke, Loerred og Bomuldstsi; siden blev det afskyllet med koldt Vand
og torret.
Det uldene Toi fik en temmelig smuk paille Farve, men Sil
ken ikkun liden Farve, og Linnedet og BomuldStoiet saavel ved dette som
de efterfolgende Forssg siet ingen.
b) Et halvt Lod Lieh, island., et halvt Ovin tin Potaske og 16 Lod Vand
blev en kort Tid ksgr, og deri atter i 5 Minuter kogt fire Stykker Toi.
Det Uldene og Silketsi havde antagen en fvagere paille Farve end No. i.
c) I et Afkog, fom blev tillavet af et halvt Lod Lichen islandicus, kogt
med 16 Lod Kalkvand, fik Uldentoi en Farve fom Forfoget a, men Sil
ken var smukkere guulsarvet.
d) Uldenisi, som var indblodt i Tinoplosning, fik en svag guul Farve,
men Silke nsesten flet ingen.
e) Uldentoi, som var indblodt i Alun, fik en god guul Farve, og Silken
en meget svag bruunagtig.
f) Silke, som var indblodt i Jernvitrioloplosning, fik i Farveafkoget en
lidet rodbruunagtig Farve, og Uldentoi en lidet guulbruun Farve. Farve
afkoget d, e og 5 var kogt som a.
g) Da Toiel ved Forsogct f ikkun havde en svag Farve, saa lavede jeg et
Afkog af i Lod islandsk Moes og 4 Qvintin Jernvitriol, og kogte deri

det med Jernvitrio! indblodte Tsi, men Farven blev ikke meget stcerkere.
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h) Ulden- oz Silkcroi, med Viinstcen kogt oz iridbledt, antog i et Farveaf?og, som a titlaver, en temmelig gnul Farve.
i) Endelig laqde jeg oq et lidet Stykke Uldentoi i en Blanding af een Deel
Lichen islandicus, en Tiendedeel Kalk, en Tyvendedeel Salmiak og
16 ril 20 Dele Vaud, men og Heri fik Toiet ikkun en svag guul Farve.

§. 39»

Nu tog jeg lidet af Hver af disse Prover, kom enhver isår i et lidet GlaS,
og flog dsrpaa hedt Sabevand, fom var tillavet af 1 Lod vcnedifik Scrbe og
i Pot Vand, og lod Prsverne ligge deri til den folgende Dag.
Alle i Lieh,
nivalis §. 35. No. 4-8 farvede Silkeprever havde ganske tabt deres Farver.
De uldene havde og for den storste Deel tabt deres Farver, og de fleste af dem
spilte nu lidet i det rodligbrune, men vare meget svage. De, som vare far
vede i Afkogene No. 2 og 3, hvor ril det forste var sat Potaske og til det an
det Kalkvand, havde ganske tabt deres Farver. De §. 36 med islandsk Moes
farvede Silkeprever havde vel og tabt en Deel af deres Farver, men dog ogfaa
beholdt en Deel tilbage, i far Proven c; Silken f og g havde endog beholdt
deres svage redbrune Farver.
Alle uldene Prover, b cg e undtagen, havde
ci tabt noget af deres Farver, men vare tvertirnod naften bleven smukkere eller
livligere.
Med Lichen islandicus kan man altfaa tilvejebringe paa ulden
Toi temmelig bestandige smukke palsse og svovlgule Farver.
Toiet ved disse
Prover var ikkun et Par Timer indblodt i disse BeitSmidler; maaskee naac
Toiet (angere lagged deri og koges en längere Tid i Afkoget eller Farvcsuppen,
ar Farverne da og kunne blive stärkere og bestandigere.
Da man og paa
mange Steder kan have nok af den islandske Moes, faa var det at snske, at
man, endskiont den indeholder ikke overflodige Farvedele, dog som Farve
middel brugte den mere.

§. 40.
Af disse Forssg see« nu: A) At Lichen nivalis indeholder en Syre,
fom hverken synes at vare Sukker-, Viinsteen- eller Mblesyre, §. 7. B) At
Lichen islandicus ogfaa indeholder en naften saadan Syre, men som dog ec
lidet sorflkiellig, §. 9. No. 6. og §. 13. No. 8.
C) Den islandske Moes
Ddd
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indeholder rillige med Syren ct adstringerende Vaftn, §. 9. No. 7. og §. 13.
No. ir, hvilket manglede Lichen nivalis, §. 7. g og §. rr. 1.
D) At
Syren og der adstringerende Valsen, som den islandffe Moes indeholder,
kommer for en Deel ovcrcenS mcd det adstringerende syrlige Væsen, som er
i Galetene tilstede, §. 11.
E) Liehen nivalis indeholder vel en Deel

oploseligt ffeleeagtigt Væsen, §. 15, men Lichen islandicus indeholder det
i en meget sterre Qvannrer, §. 16, 28, og er folgelig og meget niere for?
delelig, ncrreng og fedende; uren Liehen nivalis er ogsaa bitter, §. 4, 15,
og folgelig behageligere som Næringsmiddel.
F) Begge Mose indeholde og
noget Harpjxagrigt, men Lieh, islandicus nok dobbelt saa meget som Lieh,
nivalis, §. 17, 18 og 19.
G) Mosene indeholde nok ikkun faa Farvedele,
dog vil man kunde faae adskillige gule Skatteringer af dem ved Tilsætning af
adffillige Salte, §. 14.
H) Skeleen of Lichen nivalis indeholdt Sukker-syre, §. 27, og den af Lichen islandicus gav ved tor Destillering en Vædffe, der indeholdt et adstringerende Væsen, hvilket meget lignede den Syre,
som Scheele fik af Galceble.
Den bundfældede adskillige metalliske Oplos
ninger, §. 29, 30 og 31.
I) De fixe Bestanddele, eller Affen som ester
blev ved Forbrænding as Lichen nivalis, bestod af lidet Ludsalt, vitrioliserct
Vnnsteen, Kogsalt, Kalkjord og en liden Deel uopleselig Jord, §. 21 og 22.
K) Lichen islandicus indeholder samme Bestanddele, men tillige en liden
Deel Jern, tz. 34. No. i.
L) Endelig sees af §. 37, 38 og 39, at begge
Mose meddeler Ulden- og Silketoi svage eller stärkere paille og svovlgule Far
ver, hvilke ved tilsat Jernvitriol spille i det brune eller rsdbrune, men at det
»ned islandff Moes farvede Tei cr mest mættet med Farvedele og er det be

standigste.
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Om

den oxygenerede Saltsyres Forbindelse med
Kalkjorden / Talk- og Leerjorden.
Af

Herr Professor A r o m m s d o r f f i Erfurt.

§* r‘

e^^en oxygenerede, eller, som man tilforn kaldte ben, dephlogistiserede Salt
syre, hvis Opdagelse vi have Scheele at takke, er virkcligen en af de mcerkvcrrdiqste Substandser; ogsaa har Bekendtskabet med samme havt en meget
ftor Rad af de vigtigste og nyttigste Folger.
Hvilke Oplysninger har ikke der
ved den rheoretijke Chemie erholdt, hvilken Nytte ikke ben practijke!
;

*
§

2.

Men uagtet baade indenlandske og fremmede Chemikers med Flid og
Skarpsindiqhed have nnderssgt den oxygenerede Saltsyres Natur, uagtet
Virkningerne af dens Anvendelse ere mange og forskiellige, saa tor man dog
ingenlunde troe, at hele Undersegelsenö Mark for denne Gienstand er bearbeidet.
0! nei, langt fra kiende vi endnu alle denne mcttkvttrdige.Substandfes
Egenskaber.
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§• 3
*

Den oxygenerede Saltsyres Forhold mod Ludsaltene skylde 'vi den 6e<
tømre Bertholet; dens Forhold til Metallerne har den lærde Westrumb sat
i et klart Lys, og dens Forhold til mange andre Legemer er undersøgt af flere
store Chemikere.
Besynderligt er det, at man endnu ikke har undersøgt den
oxygenerede Saltsyres Forhold til Jordarterne, da vi dog kunne sintre analo
gisk, ar de Middelsalte, som fremkomme af disse Forbindelser, vist ville skille
sig fra dem, som den almindelige Saltsyre giver med de enkelte Jordarter.

*
§

4-

Den uforglemmelige kavoister opstiller i sit fortræffelige Systeist For
bindelserne af den oxygenerede Saltsyre med Jordene, og giver dem Benæv
nelser passende med hans Systom; men denne Opstilling er hidindtil ganske
problematisk, og saavidr jeg vecd har endnu ingen hverken tydsk eller frem
med Chemiker undersøgt, cm ogsåa disse Forbindelser virkeligen cre mtidige,
og hvilke de Egenskaber ere, som disse maatte besidde.
Jeg har derfor giort
dette til Gicnstanden for mine Undersøgelser.
De ere langtfra ikke tilende
bragte.
Imidlertid vover jeg dog at forelægge et Meget agtbart land Sel
skab en Deel af samme. Tilgiver, agtbare Mænd! dette dristige Foretagende.
Det heftigste Anske efter at give Dem et svagt BeviiS paa min inderligste Høj
agtelse maae paa nogen Maade undskylde mig.

A. Forseg over Forbindelsen af den oxygenerede Saltsyre
med Kalkjorden.
I. To Unzer pulveriseret Bruunsteen blev i en Retorte overgydet med
4 Unzer reen middelmaadig stærk Saltsyre; i Halsen af Retorten blev tilkittet
et Glasrør', som midt paa var bøiet i en ret Vinkel.
Den underste Aabning
af det nedgaaende Rer blev ledet igicnnem Halsen af en Flaske, som var halv
fuld med destilleret Vand; af denne Flaske udgik igien et andet Ror i en anden
Flaske lige ti! Bunden, og af denne anden Flaske gik et kredie Rør, som
naacde Bunden i en tredie Flaske.
Det Hele var en Art af det Waulfiske
Apparat, dog vare ingen Sikkerhedsrør anbragte.
I den anden og trevie

Flaske
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Flaske blev (i hver) bragt 8 Unzer frifF Kalkmelk (en Blanding af een Deel
brcendt reen Kalkspach og 12 Dele destilleret Vand), alle Fuger vel tilstoppede; men dog blev det sidste Ror i den tredie Flaske aabent.

II. Nu blev Gasen ved en sagte Lampeild udviklet af Retorten; den
gik tillige igiennem det destillerede Vand, hvormed den tikdcels forbandt st^;
men fif nu spillende igiennem Kalkmclken; den syntes ikke at oploft synderlig
meget deraf.
AnMcerkuinA.
Jeg lod den oxygenerede salksnre Gas af den Aarsag
gaae igiennem destilleret Vand, at den endnu vedhængende alminde
lige Saltsyre maatte skaffes af Veicn.

IH. Da ingen Gas mere udviklede sig, blev Retorten taget af, paa nye
fyldt mcd 2 Unzer Bruunsteen og 4 Unzer Saltsyre, og dermed som tilforn
behandlet.
Efterat Gasudviklingen var tilendebragt, tog jeg Flaskerne med
Kalkmelk, rystede dem dygtig omkring og lod dem vel tisproppede flane Natten
over paa et morkt Sted.
Nceste Morgen filtrerede jeg det Flydende, og over
god den paa Filtrum tilbageblevne Kalk adskillige Gange mcd destilleret Vand.
Alt det Flydende blev nu paa et morkt (*) Sted ved en meget sagte Ild asdampet til 0,166.
Under Afdampningen lod en farved tynd Hinde sig tilsyne
paa Overfladen.
Da det Flydende ved Fordunstningen just ikke yttrede nogen
stcrrk Lugt efter oxygeneret Saltsyre, faa befrygtede jeg al den maaskee heller
ikke indeholdt nogen.
For at komme paa Spor herefter, blandede jeg noget
af det Flydende med LakmoStinctur, men den blaa Farve blev uforandret;
jeg lod da een eneste Draabe Svovlsyre falde deri, og strax viste sig en stcrrk
Lugt af oxygeneret Saltsyre, den blaa Farve forsvandt paa Stedet og lod sig
end ikke af Ludsaltet reduceres: er tydeligt Beviis at der virkelig var bunden
oxygeneret Saltsyre i det Flydende.
IV. Det til 0,166 afdampede Flydende blev, eftersom det var bleven
uk!art, flueret og hensat paa et roeligt Sted.
Paa Fillrum blev et hvidt
Pulver tilbageø som besad folgende Egenskaber:
*

a) In)
(*

Jeg anmcrrker her een for alle Gange, at Fordunstningen stedse steete paa et Stev,
hvor ingen Soelstraaler kunde komme.
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a) Ingen Smag;
b) Opleste sig med Brusen i destilleret TEdike, dog udviklede sig herved
ingen Lugt af oxygeneret Saltsyre.
c) Denne Oplosning i Mdike blev ikke forandret ved kaustisk Salmiak,
. d) Men af Sukkersyren giorl uklar.
Det var da intet andet end kulsuur Kalkjord.

V. Af den filtrerede Oplosning (IV.) havde intet udskudt sig.
Den
blev derfor igieu noget afdampet; men da den heller ikke efter lang Stillcstaaen viste noget, saa afdampede jeg den ved sagte Ild til Terhed og erholdt
20 Gran af et tørt Salt.
a) Lugrcn af dette Salt var noget sasranagtig;
b) Smagen salt og ffarp.
c) I destilleret Vand lofte det sig let op og blev fugtig i Luften.

d)

Kom man en Draabe concentrerel Svovlsyre derpaa, da viste sig Dun
ster af oxygeneret Saltsyre.
Det erholdte Salt var alrsaa virkelig en Forbindelse af oxygeneret Saltsyre
med Kalkjord; men hvorfor erholdtes det kun i saa liden Morngde?
Jeg
foretog mig nu at gaae en anden Vei, hvorved jeg haabede at erholde mere
deraf, thi blot for at undcrsege dette nye MrddelsaltS Natur behøvede jeg i
der rmgeste nogle Unzer.

VI. Af en Blanding af 16 Unzer Kogsalt, 8 Unzer Bruunfteen og
1'3 Unzer concentrerel Svovlsyre udviklede jeg paa den bckiendte Maade det
oxygefierede salksure Gas og opfangede det under varmt Vand i Glasballoner.
Nu fyldte jeg en rummelig Porcelainsfibaal med frisk Kalkmelk, aabnede en
Ballon under dette Fluidum, og ferle den saalcrnge omkring deri, til noget
Kalkmelk var steget op i Ballonen, hvilken jeg derpaa tilproppede, rystede
den heftig cm i koldt Vand og aabnede den da igien under Kalmelken. En
betydelig Moengde Gas var blevet absorberer, og derfor indtraade en nye Portron Kalkmelk, da jeg anden Gang aabnede Ballonen.
Jeg igicnkog denne
Operation saalcenge til ncestcn akt Gas var absorberet og Ballonen nceften gcm-

var fyldt med Kalkmelk. Nu rog jeg de andre Balloner, hvori der kigelsdee var GaS, og behandlede disse ligesom den ferste.
Paa denne Maade
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leb jeg intet Tab paa Gas, og alt l'lcv absorberet af Kalkmelkcn; jeg hældte
al ben med oxygenerel faitfuur Gas svMigxcde Kalkmelk i en Zlaffe, tilprops
pedc den og lod den staae en Nat roelig.
VIL Dct Flydende (VI.) var nu blev en klart og den uoplssie Kalkjord
havde bundfælde! sig.
Der klare Flydende blev afhældt, Resten bragt paa ek
Filtrum, brav udvasket med destilleret Vand, og nu alk der Flydende, som
lugtede og smagte efter oxygeneret Saltsyre, vcd en sagte Ild afdampet; der
nedfaldt megen fulfuut Kalkjord, som i Begyndelsen blor dannede en tynd
Hinde, der spillede med Regnbuefarver, men derefter faldt til Bunds og
giorde Plads for en nye.Hinde.
Dette Phoenomen er vistnok meget værd at
lcegge Marke til; thi det Flydende indeholdte fsr Afdampningen frie eller
overflødig oxygeneret Saltsyre, hvilket ikke alene Lugten og Smagen udviste,
men ogsaa dets Forhold til LakmoStincturen, som derved mistede sin Farve.
Her cre kun tvende Maadcr at forklare Phoenomenet paa, nemlig: Etlterr
del Flydende bestod af Kalkjord, som var overmættet med oxygeneret Saltsyre,
og, efurat vcd Fort unsinnigen den overflødige pxygencrede Sal syre var bort
jaget, deeomponerede en Deel af Kulsyrkn i den a nu oft h Kliffe Gas, en Deel
af Middelsaltet forbandt sig med Kalkjorden og udjog tg je ti oxygeneret Salt
syre ; Efter det Flydende bestod af oxygeneret Saltsyre forbunden med Kalk
jord, fremdeles af frie oxygeneret Saltsyre og frie Kalkftrd.
Under Fordunstningen rmdflap nu den frie oxygenerede Saltsyre, og den frie Kalkjord
forbandt sig med Kulsyren af Atmosphären og faldt ned som knlsuur Kalk.
Det er vistnok et heist sielvent Phoenomen, at en frie Syre besinder sig mcd
en frie Jordart, uden at begge skulde indgå ae en chcmisik Forbindelse med
hinanden; men dette Tilfælde er dog sandsynlig, som andre Forsøg have lcert
mig, thi jeg har fundet, at Kulsyren siet ikke dccomponerer den oxygenerede
saktsure Kalkjords Forbindelser, og her fandt en Decomposition Sked endog
før Fordunstningen.
Jog lod noget Kaikjord gaae ind i det omtalte Fluidum,
og sirax bundfældede sig noget knlsuur Kalk.
Det er sandt mau kunde ogsaa
sige, vores Fluit um havde besiaaet af oxygeneret salt snur Kalk og frie Kalk,
som var oplest i Vandet, og en knlsuur Kalks Bundfælding skulde flet ingen
Vanskelighed have; men til at antage dette, kan jeg ikke see mig berettiget,
ttv Samling, y. B,
See
öa *
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da den frie Saltsyres Tilstedeva'rclse i vores Fluidum uimodsigelig gav sig

tilkiende.
VIII. Det Flydende (VIL) var nu fordunsiet indtil 6 Unzsr og bleven
filtreret; jeg lod der ved ümcerkelig Varme endvidere fordunste.
Da jeg ester

nogen Tids Forlov igien eftersaae det, syntes del neppe at vcere 4 Unzcr Flui
dum , men samme saa tyk som en Olie.
Jeg rog Karrer ud af der varme
Sandbad, for ar scerre det paa et koldt Sted; i øjeblikket kristalliftrede sig del
hele Fluidum ril en iieklar kristallinff Masse.
Da det ikke var mig mueligt
at bestemme KristalierneS Form, saa lod jeg Massen blive kold og overgiod den
derefter med 3 Unzcr Vand.
Saltet oplofts sig hastig, og der opkom i det
samme en meget betydelig Hede.
Oplosningen blev nu med mueligste Omhyg
gelighed fordunsiet for at erholde regelmässige Kristaller.
IX. Endelig var det Flydende ffudt an i Kristaller, men som dog siet
ikke vare regelmæssige.
Hovedfigurerne syntes at vcere trekantede, for oven
og neden stcrrk tilspidsede Prismer, fra hvilke flere udspringe af et ftllcs Punct
og lobe af fra hinanden som Radierne i en Cirkel.
Hole Saltets Vagt beleb

fig dog ikke til meer end 3 Unzer.
X. Dette Middelsalt besad folgende Egenskaber:

Smagen ffarp og saltagtig.
Lugten noget saftanagtig.
I Luften blev det fugtigt.
Det opløfte sig i lige Dele koldt Vand, og Thermometret, som tilforn
havde staaet i Luften og Vandet paa 20° R., steeg til 64°.
5) Ogsaa lod det sig oploft i 10 Dele Alkohol; blev denne Oplosning anicendt, brcendte den med en guulagtig Flamme, som tilsidst blev
svovlguul.
Saltet blev uforandret tilbage.
6) Af Saltets Oplosning i destilleret Vand nedflog et mildt Planteludsalt
og Mineralalkalr kulsuur Kalkjord, og forvandledes derpaa til oxygeneret salt snur Alkali eller Sode.'
7) Concentreret og sortyndet Svovlsyre uddrev af Saltet oxygeneret salt-

1)
2)
3)
4)

suur Gas.

8) Phos-
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g) PhoSphorsyren giorde samme Virkning.
9) Rygende og forkyndet Salpetersyre bevirkede det samme, men blev
Saltet opløft i Vand og blandet med Salpetersyre, da fremkom et
saakaldet Kongevünd.
jo) Fortynder almindelig Saltsyre udjog dft dette Salt den oxygenerede
Saltsyre.
Vistnok et mcerkocrrdigt Phoenomen!
11) TE dike syren decornponerede ikke Salter.
12) Viinsteensyren oploft i saa lidt muelig Vand decomponercde det lige
ledes heller ikke
13) Noget af Saltet blev oploft i destilleret Vand, og kulsuur Gas ledet
igiennem det Flydende, men der vifte sig ikke den ringefte Uklarhed.
14) Paa gloende Kul forpuffcde Saltet, men dog ikke saa levende som
Salpeter eller det Bcrrhollerske Neutralsakt.
15) Noget af det tørre Salt blandet med Svovl og Kulpulver knaldede
noget svagere end Krudt.
16) Tort Phosphor blandet med det tørre Salt antcrndte sig i BersrelsenS
Hieblik, men dog uden Knald.
Jeg igientog meget ofte dette Forsøg,
og det lykkedes altid, naar PhoSphoren og Saller begge vare ret terre.
Forklaringen over dette arrige Forsøg er imidlertid ler: det tørre Salt
træffer yderst begierlig Fugtigheden af Luften til sig og ophidscs deraf,
hvorved PhoSphoren antcendeS.
17) Koinmer man dette Salt i en Retorte, som er forbundet med det pneur
matiffe Apparat, ogl gløder det, da udvikler sig en Momgde af den
reneste Suurftofgas, og det Overblevne er almindelig saltsuur Kalk.
ig) Udscrtter man en Opløsning af dette Salt i reent Vand i et Kar for
Solen, da udvikler sig ligeledes reen Suurstofgas, og det Overblevne
er saltsuur Kalk.
Sammenligner man delte Middelsalts Egenskaber med Egenskaberne af
den almindelige saltsure Kalk, da sinder man en paafaldende Forffiel imellem
begge, fanvel i Henseende til Forvanlstkaberne som ogsaa de øvrige Forhold.
Mig synes det iseer mcrrkvardigt, nt det ene Middelsalt (ben almindelige salt
sure Kalk) ved dets Opløsning i Vand frembringer Kulde, men det andet
(det oxygenerede saltsure Kalk) Varme; og fremdeles, at den almindelige
Eee 2
Salt
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Saltsyre udjager den oxygenerede af sin Forbindelse med Kalkjorden; at altsaa den med mere Suurftof forbundne Syre er svagere end den, som har
mindre af dette Stos.
Ved andre Syrer, f. Ex. Svovlsyren, er dette just
det Modsatte.
Med Hensyn paa Technologien fortiener den oxygenerede Saltsyres For
bindelse med Kalkjorden maaffce nogen Opmeerksomhed.
Skulde nemlig dette
Nye Middelsalt ikke med Fordcel kunne anvendes ved den chemise Bleeg 5
Kirvan betjente sig med Fordee! af der Bertholletffe Neutralsait, som han
ved Anvendelsen dccomponcrede med Svovlsyre.
Ved den lider bekostelige
Kalkjord kunde man spare det dyre Alkali, og desuden vilde den sig dannende
Gips let satte sig ril Bunds.
Ferfeg, som jeg i det Efterfolgende agter at
anstille, ville maaffee ncrrmere bestemme dette.

B. Forsog over den oxygenerede Saltsyres Forbindelse med
Talk- eller Bittersaltjord.
I. To Unzer ten Kogsalt, i Unze pulveriseret Bruunsteen og if Unze
Svovlsyre bleve sammenblandede i en Tubularrerorte.
I Halsen af Retorten
var kittet et Ror og et Apparat, som ved A. I. anbragt.
I den forste var
destilleret Vand, den anden og tredie indeholdt hver 2 Drachmer brcendt reen
Talkjord, blandet med 12 Unzer destilleret Vand.
Gasen udviklede sig leven
de, men syines kun at oplose meget lidet af Talkjorden.
Efter tilendebragt
Operation blev det Flydende, som var i den anden og trcdie Flaske, sammen
blandet, nogen Tid hensat til Hvile, derpaa filtteret, og det med destilleret
Vand udvaskede Overblevne lerret.
Det havde ikke tabt et eneste Gran i sin
Vagt.
Det filtrerede Flydende var klart, lugtede og smagte ester exygcnerct
Saltsyre, betog Lakmostincruren sin Farve og forstyrrede andre blaa Plantefarver. Den blev ved sagte Ild forduustet og efterlod ingen Overskud. Den
oxygenerede saltsure Gas havde altsaa sier ikke virket paa Talkjorden.
II. Jeg repeterede Forsogct, og tog istcden for den rene Talkjord frisknedsiaaet, endnu fugtig, men vel udsodet kulsuur Talkjord, wen Folgen blev
den samme, der eplsste sig intet.
Da jeg formodede et Bedrag, saa blev
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Forsøget tre Gange igientagen med en større Mceng'de ful | uur Bittersastjord,

men udeu bedre Folge.

TIL Jeg fyldte den midterste Deel af det Parkerne GlaSapparat med
3 Pund destilleret Vand og rørte i Unze brandt Bittersaltjord i samme.
Herpaa hcrldte jeg i Pund maadelig stark Saltsyre og i Pund pulveriseret
Bruunsteen i det underst. Rum af Maskinen, og satte Karret i et t^rmt
Sandbad.
.Gasen udviklede sig rask, strømmede igiennem Haarrørene i den
Midterste Deel af Marinen, og holdte den met) Vand blandede Bitkersaltjord
i stedsevarende Bevcegelse; dette uagtet syntes kun lidet at opløse sig.
Ester
at Gasen havde ophørt at udvikle sig, blev det Flydende i det inidkerste Appa
rat filtrerer og ved meget fagre Ild afdampet til Tørhed.
Jeg erholdt til
min store Forneielse en Saltmasse, som i Vcegt beløb sig til 40,5 Gran;
Men ved ncermere Undersøgelse fandt jeg, at dette Salt ikke i ringeste Maade
var forskicllig fra den almindelige salrsnre Talkjord, thi det flød hen i Luften,
smagte bittersaltagtig og gav med Svovlsyren almindelige Sallsyredampe.
En talrig Mcengde Forsøg, som jeg endnu har anstillet i denne Hen
seende, vil jeg for Vidtløftigheds Skyld forbigaae.
Resultatet af dette Ar-

at den oz'ygenerede Saltsyre flet ingen Forvarttffab har til
Talkjorden; et ligcsaa paafaldende som mcerkvcerdigt Phoenomen. Den i
beide var,

Systemet anførte Forbindelse af denne Syre og Jordart maae alrsaa udstryges.
C.

Forseg over den oxygenerede Saltsyres Forbindelse mcd den
rene Leer- eller Alunjord.

I. Et Pund ganske reen Alun blev opløst i en behørig Mcrngde destille
ret Vand og nedflaaet med reent Plantelndsalt.
Den erboldte Jord blev
meget oste udvasket med varmt Vand og samlet raa et Filtrum.
Herpaa
udviklede jeg af en Blanding af 32 Unzer Kogsalt, 16 Unzer pulveriseret
Bruunsteen og 26 Unzer koncentreret Svovlsyre, paa den bekicndre Maade,
o^ygeneret saltsuur Gas, og opfangede den t Glasballoner.

IL Den paa Filtrum samlede og endnu suglige Alunjord (I.) blev i en
Porcelarnöffaal omrørr med saa meget destilleret Vand, ar det gav et rykt
Eee 3
melk-
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melkagtigt Fluidum.
Nu aabnede jeg en Ballon met) Gas, og forte den
aabne Munding omkring under der Flydende; strax blev noget Gas absorbe
rer og dcr Flydende steeg i Flasken.
Jeg vedblev, som ved A. VL, til al
Gasen var absorberer.
III. Efterår Det Flydende var bleven klart og den endnu uoplsste Jord
havd, udskilt sig, blev der klar» Flydende afhceldt, men det Overblevne bragt
paa er Filtrum og godt udseder med destilleret Vatrd.
Der Flydende lugtede
meget stnrk efter oxygencret Saltsyre, forstyrrede Plankefarverne, og blev,
efterqt have staael negen Tid, overtrukket med en tynd Hinde.

IV. Delte Flydende, blev nu ved en meget sagte Varme fordunstet,
hvorved Lugren af oxygenerek Saltsyre stcerk udviklede sig og den tynde Hinde
forsvandt igien.
Da de: Flydende var afvamper til nogle faa Unzer, blcv
det hensat i Kulden til Hvile, men da intet vilde krystallisere sig, saa blev
Der lidt efter lidt afdampet endnu mere og lsb nu sammen til en uformelig
Salrmaffe, hvis Vcegl var 5 Unzer.
V. Dette Salt besad folgende Egenskaber:
Smagen meget sammensncrrpende, men dog saltagtig.
2) J fugtig Luft flod det hen.
3) Opleste sig let i Vand, dog udskilte sig under Oplosningen nogen
Leerjord.
4) Blandet med brandbare Legemer i »n gloende Digel, fremkom en nor
sten umorrkelig Detonnation, som dog siet ikke lod sig bemcerke ved
smaa Portioner.
5) Phosphorsyren udjog den oxygenerede Saltsyre t Gasform.
6) Svovlsyren ligeledes.
7) Salpetersyren, koncentreret og sertyndet, bevirkede det samme.
8) Ogsaa den almindelige Saltsyre udjog den oxygenerede af denne For
bindelse.
9) Boraxsyren oplost i kogende Vand og horldet paa Saltet bevirkede in
gen Forandring.
10) Viinsteensarm ligesaalidet.
11) Conj)

med Kalkjorden / Talk- og Leerjorden.

401

11) koncentreret AT'dikesyre heller ikke.
12) 3 Viinfpiritus oploste det sia t vinge M«nqde. Antændte man denne
Oplosning, da breendte den med en g nul Flamme.
13) Udsat for Solens Strualer i ct beqvemt Kar, udviklede sig ingen
Suuvstofgas, og Salkel blev igien efter Afdampningen uforandret
tilbage.
14) Nosiit af Saltet blev glsdet i en lille Retorte, font var forbunde«
med det pneumatize Apparat, og gav end ikke i den stærkeste Glodild
nogen SuurstofgaS.
Saltet hcevede sig stcrrkt i Bleerer, og den oxygenerebe Saltfyre gik uforandret over. Det Oeerblcvne var en meget
les Alunjord, blandet med noget endnu udecomponeret Salt.
15) Noget af delte Salt blev fammenrevel med Phosphor, uden ak enten
Autcnidelft eller Dclounation paafulgte.
16) Noget af delle Salt blev kastet paa Gløder; det pustede sig op, udstsdte exygenerede fallfnre Dampe og brandte med en siolblaa Farve.
Den orygenerede fallfure Alunjord ad^iller sig altfaa fra den almindelige falk
fure Alunjord, st'iondt den ikke leverer faa paafaldende Sårsyn som den oxygenerede saltsure Kalkjord.
Fortseettelftn af mine Forjog vil gaae ud paa, at vift den oxygenerede
Saltsyres Forhold kil de øvrige enkelte Jordarter, og uaar dette Arbeide er
tilendebragt, skal jeg bestrcebe mig for, ak uddrage nogle almindelige Folgeflutningcr af alle Resultaterne.
Derfor afholder jeg mig nu o g fa a fra alle
andre Restexioner og Bemærkninger, og flutter med det Anske: at ct ggt-

vart lard Selffah

vil undffylde Fremlaggelfen af diste Fragmente-,
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Kort Beretning
om

det Kongelige Naturalcabinet i Madrid,
med

en Beskrivelse
over

et gigantisk Skelet af et nyt ubekiendt Dyr,
font er opgraver i Peru og bevares i dette Museum.
Af

P. C. Abildgaard.

mit korte Ophold i Madrid fra 22de December 1793 ril felgende 9de
Januar var det Kongel. Naruralcabinel een af de vigtigste Gicnstande, som
jeg havde foresat mig ot anvende min Opmærksomhed paa.
Dog maatte jeg
formedelst Julefesten bie indtil den 2den Januar, ferend jeg kunde faae det
at see, og havde altsaa ikkun faa Timers Leiiighed til at belragte dels Skatte.
Det aabnes ellers lo Gange ugentligen Formiddag og Eftermiddag, da det
tv alle og enhver uden Forssiel frit tilladt at beste det.
Denne samme gode
Indretning er der ved Naturalcabinettcrne i Lissabon, Florenz, Wien og stere
Stordcr.
Det Madridsse Natlwakcabinet blev forste Gang aabnet den 4de
November 1776»
Forend dette Kongel. Museum"var der ingen andre Naturalsamlinger i Spanien, end Prindsens, ^den nuvcerende Konges/ Infan
tens Don Louis Jaynte's og et i Barcetlona tilhorende Doctor Salvador.
Men allerede Ferdinand VI. gav Ordre til at samle Naturalier fra alle hans

Riger,
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Riger, og indkaldte den lcrrde Engeleender ÄZiÜiaM Bowles, Forfatter af
Introduction a la Hi (lo ri a Natural de Efpagna, og den franske Chemist

Augustin de la Pfauche.
Jeg ventede i det spanske Cabinet at sinde en rüg Samling af Natura
producter, sasvel fra Spanien selv, som iscer fra Peru og Mexico; men jeg
maae tilstaae, at min Forventning blev skuffet.
Vel er Cabinettet stort og
rügt og smukt indrettet, og en meget stsrre og stivn nye Bygning var under
Arbeide, for ar giere det endnu anseeligere, da Rummet begyndte al mangle
i den gamle Bygning; ikke destomindre findes dog kun lidet af det, som i
Scerdeleshed skulde lokke en Elsker af Naturhistorien til ar besege Madrid.
De spanske og americanske Producter, som her findes, ere saa faa, at man
i mangen privat Samling i det nordlige Europa finder langt mere deraf, naar
jeg undtagcr nogle enkelte Pragtstykker og Sieldcnheder, som ikke findes paa
noget andet Sted.
Mineralcabinettet er det vigtigste og storste i dette Museum, is«r efter
at det er bleveu forøget met) en stor og prorgtig Samling, som Kongen nyeli-

gen havde kisbt for 30000 Piastre af den bekiendte Mincralhandler Jacob
Forster fra London, og som bestod for det meeste af engelske Mineralier,
iblandt hvilke ifør udmcerkede sig overmande store Flusspathdruser, hvori
falidteS enkelte Kristaller af io til 12 Tommers Størrelse.

En fllldkommen sphcrrifl Kugle

af omtrent 3 Tommers Diameter,
bestå ae ude af sort Blende og belagt paa Overfladen med en Skorpe af Qvarrskristaller, derover en Skorpe af rhomboidalsk BlyeerkS, og derover iqien ct
Lag af polyedrist Kalkspath.
Dctte sieldne Stykke var fra Cumberland.

En sez'sidig-priömatisk Blyespath med tresidig Tilspidsning i begge
Ender og af 2 Tommers Langde, som stal findes frieliggende i Sand fra
Cumberland.
For det øvrige var denne hele tilkiebte Samling mere pragtfuld end
larerig, og indeholdt faa egentlige Sieldcnheder.
Af americanske Mineralier fandtes ikkun lidet betydeligt.
iblandt diffe, som jeg bcmcerkede, vare folgende Stykker:

Zinobererts
VI*9 Samling. V. B.

Dct vigtigste

indsprcengt i hvid feed og rak O.vartS fra Chili.
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Gediegen Bladsolv i Ø.varts med vedsiddende Smaragdkriflaller
fra Peru.

En stor Gruppe paa 16 Tommers Hoide med en stor Mcengde
Smaragdkristaller siddende i en hvidgraa tør Ø.varts fra Gruberne ved
Puerto Vejo i Provindsen Ø,oito. Smaragdkristallcrne ere af i 4 til 2 Tom
mers Leengde og af 4 ril 1 Tommes Tykkelse.
Kristallerne ere scxsidige Pris
mer med afstumpede Ender; hos nogle ere Endekanterne hele og hos andre
ere de afstumpede.
Denne smukke Stuffe er ellers fordcrrved derved, ot man
for at forstørre den har med Kit tilsat en Deel løse Smaragdkristaller.
Dette
Stykke er dog ikke saa stort og smukt som det ene af de tvende, der findes i
Loretto, og som er besat med henved 50 store og smukke Smaragdkristaller.
Adskillige store Guldklumper fra Mexico og Peru, iblandt hvilke et
Stykke paa 508 Lod og et paa 364 Lod, men da de alle ere uden bestemt
Form cg uden al Biergart, saa have de ingen anden Vcerdie end den der be
stemmes af Vægten.
Nogle gediegne Sølvstuffer fra Peru, hvor Sølvet havde deels dendr'.tiff, deels cubifk Kristalform, og en Masse af Sølv paa 840 Unzer med
lidet vedsiddende Kalkspath.
En Stuffe med Traadsølv i Kalkspath, paa hvilken alle Sølvtraadene
vare bekladde med en Skorpe af fin a a grønlige øvarrskristaller.
Men af alle de americanske Mineralproducter, fom findes i dette Cabi
net, ansees de betydelige store Stykker af Hornsslv fra Guantajaya i Peru
som de vigtigste og kostbareste Sieldenheder.
Denne Solvens, som saa me
get sielden forekommer i de curopceiske Sølvgruber, findes ellers altid i meget
frnaa Partier, og er saa rar, at man ofte betaler et Stykke af dette Mineral,
fem kan holde, et halvt 0,tintin Selv, med mere end 50 Rdlr.
Øg i den
Madridffe Samling findes dog Stykker af denne sieldne Erts paa flere Punds
Vcrgt.
Det største Stykke vcier 268 Pund og 8 Unzer.
Jeg betragtede
disse Stykker ticic, og fandt at Sølvet nceftcn var gcdiegent og paa nogle Ske
der ganske af metallisk Glands.
Men der, fom jeg iscer fandt besynderligt
vcd disse Masser af Hornselv, var dette, at ikke ved et eneste af dem alle
fandtes noget af Steen eller Biergart, og at alle disse Stykker havde en
unatuilig Form, som en Klump Leer, der er dannet med Hsrndrr.
I det
'' Chur-
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Chmfyrstelige Cabinet i Dresden giemmes c! Stykke af dette samme faa kaldte
Hornsolv paa 6 Marks Borgt.
Og saa dette havde, den samme mivlcrnkelige
Form, og var tkke vedheftct nogen Sreem eller Biergart.
Mcrrkeligt er det
og, at delte Hornselv fra Peru er meget gammelt, og, at intet af den Art er
bleven hjembragt i de sildrqere Tider.
Det er mueligt, al bi (fe saa meget
beundrede store D.asser af Hornssw ere et Kunflproduct fra den Tid, da man
havde for lrden Kundskab ril at udbringe Selvet af haarde Sreenarrer, naar
del deri var film indsprorngt, og at man da har uddraget det med Skedevand
og fcrldet det af Oplosningen med Salt eller ander Fcrldingemiddcl.
Det
vilde ikke vcece vanskeligt for Spanierne selv at f«ac denne Sag oplyst, der
som det var dem derom at qiore.
Foruden dette fandt jeg intet americansk Product, som sortiente at 6c
*
mcrrkes, undtagen en Tsrverts fra Sydamcnca, som var saa vellugtende,
naar den blev brcendt, at jeg trender ingen behageligere Regelst.
Lugten

lignede den af Benzoe, men var behageligere.
Af de faa spanffe Miueralier, som fandtes i Cabinettet, vare de vig
tigste folgende:
Tre store kugelförmige Grupper af krystalliserer blaat Kobberlazur fra
Molina i Nye-Castrllien ved Grandstrne af Atragonien.
Krystallernes Form
var usoedvanlig.
Del var sexsidige Prismer med stumpe scxsidige Pyramider
tilspidsede.
Bladig gediegen Guld i kobberblandck O,vartS fra Kobbcrmiiren vcd
Hinojoso ved Cordova.
Nogle store og smukke Skuffer af Hornqviksslv fra Almaden, liig det,
som sindes i det Zweybrückiffe.
Traadformig Zinober paa rhombeidalsk Kalkspath fra Almaden.
En grsnguul plismatisk Blyespath med sex ligestore efter Lcrugden krumkeiede Sider og med afstumpede Ender paa KobberertS fra Gruben la Cruz t

Districtet LinareS, Provindsen Iaen i Andalusien.
Nogle store, deels sorte, deelS brune Tingrupper fra Gallicien.
En meget stor Gruppe af krystalliseret Svovl paa GibSsteen fra Conil i
Andalusien, paa mere end 50 Punds Vcrgt, og i hvilken Svovlkcistallerne
vare dobbelte fircsidige Pyramider med tilffcrrped Spidse.
Kristallerne vare
gff 2
'
tildeels
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rildeels af 12 Tommers Længde cg 2Z Tommers Brede ved Pyramidernes

falles Grundflade.
En gren Jaspis med indfprcrngt Feldsparh fra Cordova, ganske liig den
antiqve Jaspis, som Italienerne kalde Serpentino verde, af hvilken der fin
des saa meget i Rom, og hvis Fædreneland man ikke tiender.

Ogsaa tøv jeg ikke forbigå ae ar ncevne en meget smuk og klar Biergkristal
fra Madagaskar, i hvilken adskillige tolvsidige rode Granatkrisialler fandtes
indsiuttede, alle Kristallerne enkelte og adspredte i den klare QvartS.
D-ffe vare de vigtigste og ficldneste Ting jeg havde Lejlighed at bemerke
i Mineralsamlingen.

Dyrsamlingen var ikke riig, og bestod af nogle udstoppede dekiendte
Pattedyr, Fugle og Fiske fra forstkicllige Verdensegne.
Insektsamlingen var
liden og ikke ordner.
Conchyliesamlingen var noget større, men indeholdt ikke
mange sieldne eller nye Ting.
Det som i seer tildrog sig min Opmærksomhed, og som alene kunde giøre
det Madridske Museum vigtigt for enhver Natuckyndig, var el for nogen Tid
siden i Peru opgravet Skelet af et ubekiendt colossalsk Dyr af en almindelig
Elefants Størrelse.
Det var temmelig fuldsteendigt, sammensat og opstillet
paa en stor Piedestal, saa ar det derved blev saa meget vanskeligere at betragte
det neie og iscrr at maale det.
Jeg kunde derfor kun erholde nogenlunde be
stemt Maal af dets hele Høide og Lorngde, men ikke af dets enkelte Dele. Det
var 7 Fod og 8 Tommer Paristff Maal hsit fra Spidsen af den højeste Tornforrscetning af de forreste Ryqvirvelbeen indtil Jorden, og 9 Fod og 4 Tom
mer langt fra den forreste Spidse af Hovedet til den yderste Ende as Scede-

benet.
Det er ikke tilladt i dette Cabinet at opskrive og endnu mindre ar afteg
ne noget; dog fik jeg Leilighed ril ar aftegne Hoveder oq er Bagbecn af dette
Skelet, som jeg herved har den TEre ar forelcegge Selffabet. See Tavlen.

Hovedets Form er aldeles besynderligt og usadvanligt; det har ingen
Lighed med Hovedet af nogen bekiendt Dyrarr.
Det har en meget lang og
smal Hjerneskal, saa ar man deraf maae flutte, ar Dyrer har havr en aflang
Hierne.
Hiehulen er forholdsmcessig kun liden; men der besynderligste der
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ved et doq ifoer den meget lange Fortscekning af Kindbenet (proceflus Zygo
maticus) (b Fig. i), som gaaer ned over Undeckicrven, og maae alrsaa have
giert dette Dyre Brvcegelfe med Underkiceven meget ind^rcenket.
Saavidt
jeg kunde skienne var Hrebenet borke.
Underkicrven er og i sin Form ganske afvigende fra den, som findes hos
nogen anden bekiendt Dyrart, ved fin Sterrelft og den store nedhængende
Bugning af dens underste Rand.
I Kiceven var ingen Fortander eller Hugtander, eller Mcerke af Huler,
hvor de, kunde have siddet.
Beage Kicever vare desuden faa fuldstændige, at
jeg ter forsikkre at Lette Dyr i levende Live ikke har havt Formader eller Hugteender.
Men det havde 16 Ki«ve:cender, 4 oventil cg 4 nedcntil i hver
Ki«ve.
Drsie Tander havde, deres Srerrelfe undtagen, fom jeg ikke noie
kan bestemme, temmelig Lighed med Oxetcender, og jeg sikaltcr Deres Horde
ovenfor Tandhulerne at vcere i det mindste 3 Tommer.
Det havde 7 Halsvirvclbeen, som alle Pattedyr, 16 Rygvirvclbeen, 3 Lcendevirvelbeen, 16
Ribbeen.
Korsbenct og Bakkenet havde intet udmcrrkende.
Halen fattedes.
Af Brystbenet var kun det forreste Stykke i Behold.
Det havde 2 Kravebeen, med hvilke ellers fa a meget fa a Arter af Pattedyr ere forsynede.
Skul
derbladet var fmalt; Armebenet kort og bredt; de to Been, som danne For
armen, vare vidr udstadende fra hinanden.
Det havde 9 Been i Leddet af
Forfoden, og 4 Treer.
Bagbenet, hvoraf jeg tog Tegning (Fig. 2), var ikke mindre besynderligt.
Laarbenct (a) var ncrstendeels halv saa bredt som langt; jeg regner dets Lcengde
at vcere noget over 2 Fod, og dets Brede til 1 Fod.
Men dette Been syntes
at bestsae af to Dele, adffiidte efter Lcrngden i Midten ved cn Fure, og at den
indvendige halve Deel (b) udgiv-de det egentlige Laarbeen.
Denne Deel var
cylindrisk; men den anden og udvendige Deel (c) var flad, og syntes blot
at vcere en Forlcencming af den faa kaldte Omdreier (Trochanter femoris).
Knceefkallen fattedes.
Skinbenet og Rsrbenet (Tibia og Fibula) vare samNienvoxede for oven, men alene teet fammenfoiede for neden.
Det havde Z
Been i Fodlcdct (f) eller Ankelen, af hvilke Hcelbcnet (g) var overmaade stort

og langt bagudstaaende. Det havde ikkun 3 Tcrer paa Bagfoden. Formen
af dkl yderste Led paa Treerne viser, at det har havt betydelige Kloer.
Fff 3
Benene

A.
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Benene i dette Skelet vare af gra.üig Farve, og temmelig faste og ufore
tcerede; de havde en udmærket Tcethed, som viste ar det maarre verve af et Lanvdyr og ikke af et Sordyr.
Der var mig ikke mneligk at faae Vished om paa hvad Sted i Peru dette
Skelet var funden.
Forffiellige Personer nævnede forssiellige Steder. Man
sagde at det var opgraver fra en Dybde af 100 Fod under Jordens Overstade.
Det er aabenbart, at diste Been ikke ere af nogen hidtil bekiendr levende
Dyrart.
Vi kieude inter nu levende Dyr af denne Størrelse uden Elefanten,
med hvilken det dog aldeles ingen Lighed haver i nogen Deel af dets Bygning.
Med Nashornet og Nilhcrsten har det ligefaa liden Lighed.
Uligheden med
disse Dyr er faa stor, at det ikke alene vilde vcrre unødvendigt, men endog
kiedsommeligt, her at udvikle og forklare den.
Det eneste af de nu levende bekrendte Dyr, med hvilket det har megen
kiendelig OvereenSstemmelse i Bygningen, er Myrebrsrnen (Myrmecophaga).
For faa Aar siden, da Pastas og Camper ikke endnu havde leert 06 nsiere at
tiende den africanfke Myrebisrn, som Kolbe i Aaret 1719 gav öS den ferste
Kundj'kab cm, vilde det have forekommet enhver Kiender latterligt, at hcm
fore dette uhyrlig store Dyr til dcn Slcrgt, af hvilken man den Gang ikkun
k,endte to Arter af Rotters Størrelse, og een omtrent af en Huuskats Storrelse, (Myrmec. jubata), alle fra America.
Nu derimod tør jeg vel ud
førligere forklare, hvorfor jeg, uagtet dets uhyre Størrelse, henfører det til
denne Dyrart, da vi kiende Ven afticanste, som dog har ck almindeligt
SviiuS Størrelse.
Dersom den Linneiske Classification efter Teenderne har nogen fast Grund
i Naturen, som den dog virkelig, paa meget ubetydelige Undtagelser ncer, synes
at have, fan hører dette Skelet uimodsiqekiqen til den Linneite Classe af Patte
dyr, som mangle Fortcender. Denne Classe indeholder alene Nceshornet, Elefartten, Hvalrossen, Dovendyret, Myrebrsrnen, Armedillen og Pandferdyret.
Ak det ikke hscer til Slcrqterne af Neeshorn og Elefant holder jeg ufornsdent at bevise.
Hovedets Bygning, Trendernes. Form og Kravebenene
udelukker det aldeles derfra.
Ligesaa stor Uovereensstemmelse har det med
Hvalrossen, og det er overalt intet Soedyr, hvilket, som fer er sagt, Be

nenes Torched
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Med Dovendyret har det heller ikke nogen Lighed, da hiint, efter den
D'Aubenkonffe Beskrivelse af det Skelet, fom findes i det Kongel. Cabinet
(Buffon hiff nat. Tom. 13), har Hugtander i Over- og Underkicrven, har
spidse Kiceverander, 4 oventil og 3 for neden, har 23 Rygvirvelbeen og lige»
saamange Ribbcen paa hver Side, og 4 Lcendevirvelbeen.
Ved dette store
Antal af Ryg- og Ribbeen er Dovendyret iscrr afvigende fra det beskrevne
peruanske Skelet; thi det er herskende Regel i Naturell, at forskiellige Arter
as een Slagt blandt Pattedyrene have, paa ubetydelige Undtagelser ncrr, et
lige Antal af Ryg- og Ribbcen.
Saaledes have alle Arter af Hiortestcegten,
som jeg kiender, Skelettet af Kronhjorten, Daadyret, Raabukken, den
asiatiffe Hiort (Cervus axis) og Elsdyret, alle tilhobe 13 Rygbecn med
13 Ribbeen paa hver Side, og 6 Loendcvirvelbeen.
Rensdyret alene har
14 Rygbeen, ligcsaamange Ribbeen, men derimod et Lamdcvirvelbeen min
dre, og saalcdkö forholder det sig med Arterne af stere Slagter, som jeg har
undersegt, at Focskicllen paa Rygbenenes Antal er enten ingen eller dog ikke
betydelig.
Endog i den store Slagt af Rotkeartcr fra Bceveren indtil Mark
musen hersker denne Lighed, saa at om et Rygbeen fattes, saa er det erstattet
ved er Leendeviroelbeen mere, og omvendt.
Af Armedrllen kiendcr jeg ikke Skelettet, og detö Beskrivelse sindes in
gensteds, alene Skeletter af Hovedet sindes hos BÜsfon (Tom. x), og dette

er i del Hele saa vcesentlig forfkiellig fra Myrebiernen, og fra det, som sindes
paa det Madndske Skelet, at det ikke dermed kan komme i Sammenligning.
Iscrr er Hoveders Bagdeel rund og stor og rummelig, saa ar der kan inde
holde cn forholdsmæssig meget stsrre Hierne.
Hovedet af Paudferdyret er mere overeensstemmende med Myrebisrnens,
men det har 14 KiLvercrndcr i hver Kiceve, 1 i Rygbeen, higesaamange Rib
been paa hver Side, og 5 Loendcvirvelbeen; det har Kravebeen ligesom Do
vendyret og Armedrllen, og den storstc Art af Pandserdyr, som man tiender,
er as en almindelig Kars Skorrelse.
Af Myrebisrncsiceatcn tiender jeg Skelettet alene af to Arter.
Af don
mindste Linne's Didactyla, findes Skelettet hos Bllsfon bedreven, cg af
den stsrste, som LlNtte ikke kiendle, er er Skeler i ven Danske Veterincrrffoles Samling.
- ,

Hovedet
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Hovedet cif den mindste har efter den D'Aubcnkonffe Vcffrivelse og
Tegning hoS BÜffon, uagtet dels LideNhed, nogen Lighed med Hovedet pcia

det Madridffe Skelet for til, ms-n det har aldeles ingen Tander.
Det har
15 Rygvirvelbeen, ligefaamange Ribbeen og 3 Larndevirvelbeen; kommer
altfaa heri det Madridffe Skeler meget narmere, end noget af de evrige fornsevnte Dyr af den randlose Classe.
Skelettet af den store africauffe Myrebisrns Hoved har dsn Lighed
med det Madridse, at det er aflangt, al den Deel af Hoveder, som indsiurrer
Hiernen, er smal og lang; men der har 6 Kieevetcnidcr oven og neden i Mun
den paa hver Side.
Disses Form ere ikke ulige med Teendernes Form paa
det Madridffe Skeler; de ere alene ksrrere og forholdsmæssig mindre, og
have ligesom hine en Fure efter Lcrngden paa Midten af Teendernes udvendige
og indvendige Side.
Den forreste Deel af Noefebenene og Overkioeven er
derimod meget forffiellig fra hiin.
Men den africauffe Myrebisrn har kun
13 Rygvirvelbeen med ligefaamange Ribbeen paa hver Side, og derimod
har den 8 Lcendevirvelbecn; her er saaledcs i alt 2 Virvclbeen mere end paa
det store americanffe Skelet, og 3 mere end hos den mindste Myrebisrn.
Men ved det americanffe Skeler i Madrid var endnu dette mcerkcligt
afvigende fra de bekiendre Arter af Myrebrsrnen, at det havde 4 Torer paa
Forfodderne og ikkun 3 paa Bagfsddcrne.
Alle de bekiendre Arker af Myrebisrne have ellers et ferne Antal af Tceer paa Forfodderne.end paa Bagfed
derne. Litttte's Myrm. didaetyla har 2 Torer paa Forfoden og 4 paa Bag
foden; hans tridaetyla har 3 paa Forfoden vg 5 paa Bagfoden; hans Ju
bata, tetradaetyla og den store Africanffe have alle 4 Tcrer paa Forfodderne
og 5 paa Bügfsdderne.
Men jeg formoder, at der paa det store Skelet i
Madrid er ffeet en Forvexling med For- o tf Bagfsdder, da Benene ere bragte
lose cg adffildre ril Europa og siden i Madrid sammensatte.
Jeg erfarede og
af en vel underrettet Mand, at man havde erholdet adskillige overfuldstrrndige
Been, af hvilke man havde udsogr de bedste og omhyggeligen gicmt de evrige,
for ar gisre der hele samlede desto rarere, og ikke blive fristet til ar asgive noget
deraf ril andre enropcriffe Naruralcabinetter.
Uagtet alrsaa dette americanffe Skelet har i Henseende til Teender og
RygvirvelbeneneS Anral meest Overensstemmelse med den Linneiffe Slagt
Myr-
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Myrmecophaga, saa er det dog tillige i adffillige Dcle fa a væsentligen forskielligt fra s.rmme, at man ikke med nogen fuld Vished kan fastsætte dets
Plads, men in aae lade sig noie med at antage, ak det f omnier denne Slægt
nærmest, og ar det i øvrigt har tilhort et Tyr, hvortil ingen Original iblandt
de nu levende Dyrar ler hidtil er funden»
Det er alksaa tilbage at underssge,
om det sindes iblandt de Levninger af ubckiendle Landdyr, font hidtil ere fund
ne i Jorden.
Ved at eftersege de Beretninger, fom haves o tn den store Mængde
fossile Le vninger af Landdyr, der cre fundne i Jorden, træffer man ikkun paa
folgende Arter, og alle af de stetste Slags Dyr, font nu leve paa Jorden,
nemlig af Elefanten, afNwshornet, afNiilhesten, af Oyen, Hiorten,
Antilopen, Bisrnen og endeligcn Benene af et Dyr, fom har verret ftørre
end alle de vi kiende iblandt de nu levende, nemlig Benene af den siberite
Mammut, fom er blcvrn funden i Neerheden af Tanais og ved Mundingen
af Floden Lena, faavelfom ved Floden Ohio i Canada og pac, adskillige Ste
der i det nordlige og sydlige Europa, og fom man i lang Tid antog for Elefantbecn, indtil man i de sildigere Tider ved nsiere Sammenligning fandt at
Ve vare gcmffe forfficllige fra Elefantens, og maae have tilhørt c! uhyre stort
Dyr, hvortil vi ikke kiende nogen levende Original.
Efter den givne Beffrivelse af Skelettet i Madrid, treer jeg, at det er
indlysende, at Det ikke kan henføres til De fyv først benævnte fossile Dyrarter,
og at Det vilde vatre_ovcrsiødigt at fremsætte Grundene hvorfor ikke, da diste
Dyrarter ere faa vel bekiendre, Rhinoceros undtagen, hvis Skelet man flet
ikke kiendte noget af, førend den utrættelige Camper beskrev es Skelettet af
Hovedet, faavcl af den africanfFe tobornede, som af den astatine ecnhornede,
og Pallas gav os Skelettet af det fossile Næshorns Hoved fra Sibenen, hvor
det sindes i Jorden til en meget ringe Dybde, og ofte endnu bedækket med det
«fortærede Skind og Muffler.
Ved at sammenligne Dette med Campers,
finder man tillige, at Det er en sorffiellig Art fra De andre bekiendte, Da Det
har Fortænder ligesom den asiatiffe, men tillige to Horn, som den africanffe,
der
Fortænder.
Men man behøver blot at betragte De Tegninger, fom
disse berømte Lærde have givet os af de forskiellige Arter Næshorns Hoveder,
fer at sinde, at de have ingen Lighed med Hovedet af Det Madridste Skelet,
VTf ©amliitg. V. B.
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hvilket sidste t Ulige har Feddcr af cn ganffe anden Dannelse cnd Ncrshornet,
ikke at tale om dets spidse og lange Kloer, da Nordhornets ere korte og af
stumpede.
Hv^d Mammu dyrets Levninger betrcrffer, faa maae der tilstaaes, at
man mcd alt der derom endnu er skrevet har meer ufuldstændig Kundffab der
om, end om Skelettet af Ncrshornct, uagtet man paa saa mangfoldige Ste
der i Europa, i Asien og i America har funden faa stor en Mcrngde deraf.
Man har alene nogen Kundskab om Laarbenene, cm Underkiceven og om Teen
derne.
Af Underkrcrven Har Will. Hunter giver os en Tegning, men ikke
nogen fuldstændig Beffriyelse, ikke engang bestemt hvor mange Teender den
havde, og af Tegningen kan det ikke sees.
Imidlertid erkiendcr man dog
strap, ved at sammenligne Kicrven af Mammutdyret efter Hunters Tegning
med Kicrven af det Madridste Skelet, ar det ikke er af samme Dyr.
Af Laarbenene har D Aubenkon og flere givet Beskrivelser, som vise
«t det ligner Laarbenet af Elefanten, men er kun stsrre og forholdsmæssig tyk
kere imod Lcrngden end Elefantens, som scrdvanligen hos de sterre er af 2 Fod

i

10 Tommers Lcengde, imod 3 Tommer og 1 a 2 Liniers Tykkelse Giennem
snit, da derimod Laarbenet af Mammut har til 3 Fod og 5 Tommers Lcrngde,
6 Tommers til 6 Tommer 8 Liniers Tykkelfe.
Tykkelsen af Laarbenet hos
Elefanten er altfaa imod dets Lcengde fom 1 til 10, og hos Mammutdyret
som i til 6; men hverken Elefantens eller Mannnutdyrers Laarbeen kommer
i dette Forhold overeens med Laarbenet paa det Madridste Skelet, hvis Tyk
kelse mod Lcrngden cr ncesten fom i mod 2.
KioevetcenderncS Form hos Mammutdyret er ogfaa i en meget hsi Grad
afvigende fra Tandernes Form paa dct Madridste Skelet, og ere ncesten eneste
i sit Slags; de ligne intet andet bekicndc Dyrs Tcruder hverken i Form eller i
Sterrelfe.
De ere omtrent af cubist Form med to til tre Rader fremstaaende
kegleformige Tagger eller Spidfe paa Tavlen af Tanden, og en saadan Kicevetand kan veie fra 20 Lod indtil, 2^ Pund, (fee BÜß'on Suppi. Tom. vi).

Redderne af disse Teender ere deels tandede, decks sammenvoxnc, som Roden
paa den menn stelige Kicevetand.
Kicevetcenderne paa det Madridste (^(et
ere derimod firesidig-prismatiste med en flad Tavle, og, saavidt jeg kunde
stienne, vare de af 15 Tommes Tykkelse og 3 Tommers Langde over Tandgioerdtt.

Dette
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Dette veruanffe Skelet har altsaa tilhert ek Dyr, hvis Art vi ikke kienog -Oct er tillige fom fossil nyt og hidtil ubeskreven.
De i Jorden fundne Levninger af faa mange og adffillige Landdyr,
faavelfom af Havdyr og Planter, af hvilke i denne nærværende Verden ingen
levende Originaler fiitdeS, have meget beffæftiget den menneskelige NyZgierrighed, foranlediget adffillige Gisninger og mangfoldige Sporgsmaale, hvilke
endnu i lang Tid vil bllve liaefaa mange uoplsftlige Problemer.
Det være
mig derfor alene tilladt,, ar fremsætte nogle Sporsmaale, fem fyneS mig de
vigtigste, og fom tillige indbefatte nogle almindelige Anmærkninger over denne
Mölke Sag.
1) Er det nedvendigt at antage, nt de mange Levninger af Soe- og Land
dyr og af Planker, fem hidtil ere fundne i Jorden og af hvilke vi ingen
levende Originaler tiende, ere Levninger af en Forverden? Eller kunde
det ikke med ligefaa god Grund antages, at Originalerne ril disse fossile
Landdyr endnu kunne findes i de urandfagede og faa meget ubekie-ndte
Egne af Africa og Sydlandene, og at Soedyrcneö Originaler endnu
ere til paa det store Havs Dyb, -Hvis Grund faa lidet tiendes, og font
dog faa jævnligen fremgiver vs nye Arter, hvilke vi ikke tilforn kiendte?
2) Hvorledes kan det forklares, at den sterste Deel af de fossile Dyrlev
ninger, fem findes, faafom ifcrr af Oxer, Hiorte m. si., ere faa store,
at de i Henseende til Stsrrclfen ikke kunne komme i Ligning med de nu
levende Dyr af famme Art, og giver denne Erfaring noget BeviiS, at
der har været en Forverden, i hvilken afle Dyr have været (terre end
de nu levende i henne nye Verden, eller ere disse blot efccrhaanden Ud«
artede fra deres forste oprindelige Storrelfe, fom de t Begyndelfen
have havt paa det nu værende faste Land?
3) Hvorfor findes Levninger af Ssedyr faa almindeligen paa de hsiere
Vierge, da derimod Levninger af Landdyr findes almindeligen i Dalene
og paa lave Steder, ifær i Nærheden af Floder og ved deres Mundin
ger?
Ere Landdyrcne, hvoraf disse Levninger findes, omkomne ved
den almindelige store Revolution, fom af Havets Grund oploftede det
nu værende faste Land tilligemed de indeholdte Levninger af Ssedyr,
eller ere de ved sildigere og partielle Revolutioner, ved Floders Over-

de,
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fkyllclser og Forandring ilderes Leie blevne bortskyllede og henfleebte i
saa ftor Mængde, fom de findes iscrr i OTotbamerica cg Siberien, til
de lavere Steder, fom Floderne fore over?
4) Hvorfor findes Levninger af Soedyr ofte ril saa betydelig en Dybde i
Jorden, da Levninger af Landdyr nechen alkid findes neer ved Jordens
Overflade, og ofte aldeles blottede, fom ved Ohio og i Sibcricn?
5) Hvorfor finder man faa stor en Mcengde forstenede og forerkftde Soedyr og Planter, da derimod de Levninger, fom findes af Landdyr,
ikke ere forstenede, men blot loft og bedcrkkede med Jord?
<5) Hvorfor findes ingen eller dog meget faa og sieldne Levninger af de
mindre Landdyr, og derimod faa stor en Mcrngde af de (terre?
Kan
det forklares deraf at de mindre Dyrs Veen lettere oplofts eg forfvinde,
og er dette tillige Äarfagen, hvorfor man ikke finder fossile Levninger

af Mennesket?
7) Da den steche Deel af Landdyrs Levninger, fom findes i Jordens
nordlige Egne, i det mindste i Henseende til Slægten, ere Levninger
of Dyr, som i vild Tilstand alene kunne leve under de varmeste Zoner,
bliver det da en sandsynligere Hypothese, at antage Klimaternes For
andring , enken ved en voldsom Revolution og Forandring af Jordens
Axe, eller vcd en langsom Aftagclft af Varme? Eller kunde det ikke
med ligesaa megen Sandsynlighed amtages, at de Dyr, fa o fom Ele
fanter N«shorn 0. fl., af hvilke i Norden findes faa mange Levnin
ger, vel i Henseende til Sl«gtcn ere af det Slags, fom ikke der kunne
leve i vild Tilstand, men at de have været scrregnc Arter af disse Sl«zter, der ligesom Luxen og Vildkatten kunne leve i Kulden, uagtet de
ewige Arter af samme Slcegt, Loven, Tigeren, Panterdyret 0. fl.
alene kunne leve i de varmere Egne, paa samme Maade^ fom nersten
den hele Hundcsicegt, Rceve, Ulve, leve ret godt i de nordlige Egne,
endskiondt Hytenen og Jakalen, fom hore til famine Slcegt, alene leve
i det sydlige Asien og i Afriea? Om faa var, faa behovede man alene,
for at forklare Oprindelsen til disse Levninger, at antage en partiel Res
wlution i den nordlige Verdens Deel fom Aarfag til denne Undergang.

For-

•
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at finde et Middel, hvorved Skibenes Krerngninger og Svr'ngningsbuer kunne maales i Soen.
Af

C.

Hoyer.

Ai tydelig Kundskab om er Skibs Bevcegelse i Ssen er ei alene af Vigtig

'

hed for dem, som skulle bygge Skibene, men og for dem, der skulle fere
samme over Soen, vil noppe kaldes i Tvivl af nogen.
Lad endog hine deels
ved Kundskaber a priori, deels ved AarhundrederS famlede Erfaring have
erhvervet sig den til Vished fornedne Overbeviisning, det til Anvendelse fors
yedne Lys, faa vil dette ingenlunde kunde vcere Trlfceldet for disse»
Confiluclioner og Beregninger, der fordre nogle Aars Avelfe for ak gisres med
Lethed, krmde aldrig blive Ssemandens Sag, om de endog ikke fordrede
Data, dem han ti kan have.
Det var derfor onffcligt, at Seemandcn
kunde ved Skibet felv paa en let og sikker Maade finde der fornsdne faavel
til at tiende dets Egenskaber, font til ot sammenligne det med andre Skibe.
Ikkun derved bliver det let, at nytte de paa eet Skib gierte Erfaringer tik et
andet Skib, at mcddele disse Kundskaber til andre eller og modtage dem fr»

andre»

Ggg 3
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Alle Skibets Bevceaelser kunne, ligesom ethvert andet Legemes, hen
seres ih Rotationsbevægelser omkring tvende paa hinanden perpendiculare Axlcr, og til dcn frcmgaaende Beveegclse.
Denne, saavelsom Rolalionsbevcrgclscn omkring vertikale Axler, fordrer til ar kiendcS kun Omhyggelighed og
Kundskaber, hvori Ssemanden almindelig er vel bevandret.
Jeg skal der
for her scelte dem ud af Betragtning.
Med Svingene omkring horizontale
Dxler, eller de saa kaldte Slingringer cg Duninger, er det derimod an
derledes belassen.
De udgiere fornemmelig Caracreren af et godt eller maadeligl Secskib, og fortienre tilligemed Krcrngllingen at tiendes nøjere end
det hidindtil har vel voeret gisrligr, formedelst Mangel paa Midler til at
maale eller bestemme dem. - At kunde angive et saadant Middel forekom mig
derfor nyttigt, heels for den større Tydelighed i Kundsk * , Lethed at ordne
og bevare samme, fem det kunde forhielpe til, heels for den besiemkere og
visiere Sammenligning af de longelige Skibe i deres Besejlinger, som derved
kunde erholdes, og endelig syntes mig man moder endnu saa megen Uvished
i det Flydendes Bevægelseslove og Virkemaader, at ingen Vci, der kan fore
til neiere Kundskab derom, burde blive ubcvandrct.
Jeg har derfor ikke for
stet Tanken alene til at maale Krcengningerne, men tillige ar kunde med no
genledes Vished finde Svingningsbucrne.
Et Skibs Magelighed kan ci vel
bedømmes alene af ders Svingningsrider, men Vinklernes Størrelse, der i
diste Tider giennemlobes, have og nogen Indflydelse.
Fra disse Vinklers
Sammcnligmng med hinanden for et og samme Skib tilligemed Svingnings
tiderne maae desuden saavel Bslgernes Virkning som de modstaaende Krcrfs
tvrs Indflydelse bedømmes.
Afhandlingens fornemste Aarsag og Gienstand
saaledeS forudsat, gaaer jeg over til samme.
Dersom et krängende Skib laas stedse i nogen mcerkelig Tid uden at
forøge eller sormindffe ders Kreengning, da vilde sikkerkig Loddet af alle Mid
ler vare det bedste ril at maale den, fordi det var simplest og tilstrækkelig neiaglig.
Men Vindens Foranderlighed saavel i Direction som Styrke, Ski
bets egne Giringer fra dets Direction, og endelig Søens Bølger tre ligesaa
mange Aarsager, der søge at give Skibet en større eller mindre Kreengning
end det i Felge de meet bestandig virkende Krcefter burde have.
Forestilles
Skibet ved een af disse,Aarsager bragt til at forandre fin Kreengning en. vis

Bue,

Kramgninger og Svingningsöuer i Seen.
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Bue', da er det en fornoden Folge af de materielle Tings Natur, ar det
derved aeraader i Svingning, hvilken ei kan standses ved Vanders og Luftens
Modstand uden i en vis endelig Tid.
En nye Aarfag tilvejebringes igien cn
nye Oscillation, og sacrlcdes maas Skibel forestilles ucrsten idelig i Svingning.
Virkningen deraf paa Loddet er naturlig, ar det ogfaa sviyger, og dette forflkiellig under samme Svingninger af Skibet, eftersom Lot det er langt eller

fort, og er ophcengt fra forfkiellige Steder i Skibet.
Det folger altsaa, 77 at
77 Maalingen af KrangniirgS og Svingningsvinklerne reducerer sig til, at
77kunde ophcenge cn Linie saaledes, at den i ommeldte Skibets Vevcegelsec
77 forblev vertikal, om ei absolut, saa dog inden de Grcendser, som den in77 tenderne Noiagtighed fordrer.77
Lad (Fig. i) C forestille et Skibs Tyngsclspunck, AB dets Langaxel,
DE Tver axle n, Perpendicularen gien nem C paa Planet ADBE, dets kredie
eller vertikale Axel.
Det er da Svingningerne omkring AB jeg.her og i det
felgende betragter, forestillende indtil videre ingen anden at have Sted. Man
antage en solid Stang LI< (Fig 2) ophcengt saaledes om en Axel giennem H,
at den sriclig kan svinge omkring samme, saa vil det have Sted:
1) Gaacr Axlcn giennem Slangens egen Tyn ^selSpuuct, da vil Stangen
stedse bevceges parallel med sig selv, Axlen bevcege sig efter hvilke Love
man vil, og vcere ferstet i Skibet hvor man -vil.
Stangen vil altsaa
forblive vertikal, naar den i Bevægelsens Begyndelse er det.
Var end
intet andet mod denne Ophcrngningsmaade, vilde det alene vcere nok, at
man aldrig kunde vare vis paa, om Stangen var vertikal eller ei, saasom den aldeles ingen egen Kraft vilde have til at føge denne Direction,
men ligemeget forblive i enhver anden, fom nkiendte Tilfalde kunde bringe
den i.
Der folger deraf at Stangens Tyngselspunct I bor stedse falde
Under Ophcengningspunctct.
2) Som Axlen AB er i Hvile, stkisndt Skibet svinger omkring den, saa
følger: at dersom Ophorngningspunctet toges hvor man vil i denne Linie,
da maatte Stangen stedse forblive vertikal, hvor stor end HI var.
Men
herved bør m enkes, deelö at det ingen let Sag er, at angive den nøj
agtige Situation af Linien AB i Skibet, deels at om eut)og denne an
tages givet, vilde dog Stangen ved flig Opheengningsmaaide oste gcraade

i Sving
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i Svingning, fordi ffisndt AB er i Hvile i de Svingninger jeg her faster
Tanken til, nierne den dog ofte selv rotere omkring visse Centrer, medens
den primitive Aarsag til Skibets Svingning varer.
Skisndt Hensigten kan derfor ei paa nsgen af disse Maader opnaaes,

indfeeS det dog klart, at Stangens Afvigninger ville i Almindelighed blive

faa meget mindre som H’s Afstand fra Axlen AB.og HI i selve Stangen ere
smaa til.

Det er altsaa og rimelig, at ved en tilbsrlig Hensyn paa begge

disse Storrelser maae kunde opnaaes hvad de ei scerffildt kunne give.

Jeg

vil til den Ende betragte:

A. Lovene, en blot materiel Stang folger i sine Svingninger,
naar Axlen, hvorom den er ophamgt, selv svinger smaa Buer i
et Plan. Den deraf folgende Indretning af en tung Stang og
dens Ophcengning, for paa det ncrrmeste at opuaae Hensigten.

B. Naar en Lov for Axlens Svingninger antages, da at bestemme
en tung Stangs Bevægelser, der er ophængt fra samme.
A.
§. i.
Lad Fig. 3 forestille et Plan perpendicular paa kangaxlen AB sg ffia-ren-

de samme i et Punct C.

Stangens Axel staaer perpendicular paa samme Plan

giennem H, omkring hvilken Stangen andagcs at kunde svinge frit.

Punc-

tet H forestilleS nt svinge omkring C, saa at dens Hastighed et o i G, störst
i L, 03 atter o i M.

FHK,

Bevoegelsen supponeres at begynde i G.

dens Beliggenhed

da H

Stangen

var i G, antages at vcere IIQ parallel med

PC, nu derimod gior den med samme en Vinkel 0,

I

Tiden T har H bc-

vcsget sig giennem GH; dens Vinkelgesvindighcd i sidste Moment af T z= u.
N et Punctet af Stangen, til hvilket H er Slsdets Center; NH = D.

I Stan-

Krængninger og Svingrungsbuer i Soen.
T Skankens Tyngftlspnnct; HI zz r,

Sccnnd, zzpzz 30,2'.
dius 1, zz tt.
zz Z.

Hastigheden, Tyngden giver i fsrste

Den halve Circumference gf Cirklen, hvis Ra

Buen LG zz LM, i Grader z: «,»

ZNHQzzw,
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CPzza.

LH zz <£>.

LP

zz w.

Lad Skibets Punct H i sidste Moment af T faae en Tilv-ext af Vinkel-

gefvindighed zz d. v efter Tangenten HR, faa er Tilvce.rt af absolut Gesvin-

dighed zz: ad. v, og denne er der klart at Stangens Punct H mane i samme
Moment faae efter HR.

Dette giver parallel med FK, Sin. (B4«$4^)ad. v,

rg perpendicular paa FIC, Cof. (B4*£4«w)-ad

. u.

Den parallele Hastighed have vi intet med at giore, som den ingen Ind

flydelse kan have paa Stangens Afvigning fra den havende Direction.

Den

perpendiculare er at cmsee som en Kraft, der virker paa Stangen i H, og
som den skal der complet modstaaes af Stangens Jnertie, saa Maas Stangen

faae en Svingningshastighed omkring et Puncr N, til hvilket H er Center af
Stedet.

Folgclig haves: Dd. w zz: Cof (B4
(p4^)ad
*

.u.

Fra denne ^Egvation folger at w er altid störst naar u er det, alt fa a
naar <p zz o.

Der n rest som Cof. (B 4«

4« w) varierer ku ns lidet, fordi

faavel B som <p ere smaa i Tilfaldene her haves i Syne, antager jeg den
constant, saa at a Cof (B 4«

4< w) zz å, og er da Dw zz av

og Dd . w zz — ad . (p

Dw zz C — å<£>.
Men som w zz o, naar (pz«, saa er C zz a

og w zz :-(#,—•<£>); w

er altsaa med vzo, naar P zz — o-, og storste Vcrrdie af w er naar Cp zz
— «, da er w zz

zz w.

Naar H efterat vare kommen i M oscillerer

igicn tilbage til G, da vil Stangen gaae tilbage mod sin forste Situation,

saa at w bliver o, naar H kommer i G.
tty Samling. V. B.

Hhh

*

§- r.
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§. 2.

Forestiller man Kg en fuldkommen lige Stang ophcengt fra et Punct h
ynder C, faa at CH zzz Ch, da vil Afvigningsvinkken w fo c den blive den
samme som for den anden, tune med den Forandring, at Vinkelen, de an

give med Linien HCh, vil i den forste vcrre oo fierce, i den anden oo mindre
end den sands Jnclinationsvinkel PCH.

altsaa angive Grcrudsen af Feilen,
PCH.

sees

Tvende saadanne Strenger vilde

der kunde vcere i Maalet af Vinkelen

I Hensigt ril å, fom an toges constant, bemcrrkes, at naar B an
*
io a 12°, a = 2 a 30, saa har de de storste Vcrrdier de faae i de
£ vil man (ct see fan forringes i Det mindste til T%.

almindeligste Tilfalde.

Nu findes Cof. 120 og Cof. 150 kun at skielle TJ3
hinanden, felg c lig
,
(5°
vil Feilen i 00, ved at an see a font constant, vcere mindre end —— eller min

dre end f Minut.

Til en saadan Neiagtighed vil naturlig Vinkelen selv

aldrig kunde observeres paa Instrumentet, og sslgelig kan Variationen i å

sikkert scrttcs ud af Betragtning.
§*

3-

Fra stetste Vcrrd'e af w eller 00 ™ ~^ct sccS at alting kommer an paa at
giere ~ faa liden muelig.

Som dette nu for en Deel er i vor Magt, synes

det en naturlig Slutning, at dersom det knude jTec til den Grad at

blev

i sig ubetydelig, da vilde He-rsigten vcrre opnaaet, Stangen maattc vcrre tung
eller ikke, fordi Tyngdens Virkning maatte befordre Hensigten ved at formind

ske oo»

TilstaaeS denne Slutning indtil videre, faa bliver nt MKkke: at

giercs liden ved ar D er stor mod a, men font denne i gien er storre eller mindre

eftersom B' liqgenhedcn af Skibets Tyngselspuncr er noie bekirndt til, faa er

Fordringen fra denne Synspunkt noget ubestemt.

Men i Hensigt til Skibets
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421

Slingringer formede-st Belgcrne er det vigtigt at O i sig er saa stor muelig,
fordi da er Svingcks Center, fslgclig og å ubekiendk.

Fra denne Synspunkt

skal jeg altsaa anfte Sagen, tage a (hvor fornodent) bckiendr oa = 1 Fod,
eg Sporgsmaaler bliver da her ar bestemme Grregdsen for I).

Hovcdcondi-

ttenen hertil er: ” ot Stangen skal med en vis Nsiagkighed söge Vertikalen,
” naar den hviler."

Stangen kan ci ophcenges uden at den maae l de Fric

tion vcd Bevttgelftn omkring Hangepunctet; D kan ei blive stor under maa-

dcliae Lceiuzder af Stangen selv uden ar r maae blive liden, og som den af
Luftens Modstand vil fordre at Stan

tager vc^er Fcictionens Indflydelse.

gen mod b. qqe Ender fra Ophcengningspnnctet af bliver meget narr ecnsdannet.

For nu ut D under samme r blev störst, mau tre Stangen bcstaae af tvende

pyramidalffe Legemer, hvis fmale Ender stodke fammen nak Ophcengningspuncret.

Men i Betragtning faavel af Luftens Modstand, font af nt Stan

gens Hensigt nödvendig fordrer Svingningsaxlen bevcegelig for cl lidet Stykke
op og ned i Stangen, ffal jeg antage samme afprismariff Form.

Lad Fig. 4

forestille en saadan Stang; Gravitetscenrrct i I; Svingers Axel gaaer giennem II perpendicular paa Papirers Plan; den er fast i Stykket abed, som

bor ti ot ve bevcegelig for en Latngde af nogle faa Linier mod F; Bevcrgelfen
maae kunde skee flint formedelst en Skcue, og Afstanden IH ved Noniukind-

deling og Skruen selv kunde angives.

Hensigten hermed er, at flere Stcen-

ger kunne indrettes ril at give ecus Grad af Neiagtighed, og i al Henseende

sammenlignes,

skal bruges paa.

saavelsom og den enkelte Stang indrettes efter Skibet,

det

Axlens Ender forcstilles ar hvtte- paa tvende Opstandere,

fcrstede i Skibet, eller og ar ligge paa Frictionshiul.
§- 4-

Ideen om Stangen faalcdes forudsat, lad dens Lcengde vcrre A, Dia
meteren i Basen = b; anftes den da fuldkommen solid og cylindrisk, havrs

Hhh 2

som

*
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som bekiendl D = r^ ——*
j--

cb

Som NN r bliver afFornodenhed tiden,

.

og b ker og saavidt muelig lages liden for ar formindffe Luftens Modstand,

faa kan uden Feil antages D =

A2

og kan alrfaa Stangens Sectioner

parallel med Basen gives den med Luftens Modstand bedst paffende Form,

uden ar folgende derved-forandres.

Lad Radius i Svingningsaxlen giennern

H — q,
= n, da er Vinkelen, som Stangen i Hvile gier med
Vertikalen, = Arc. Tang. QQ zzz ß (see Tillcegaer).
Styrken af Axlcn^

er

, altsaa for ligedannede Indretnin

(alt for Resten lige) som

ger som

Jeg antager n =z 6 og

, felgelig q som A=, og ß som q2.

q zzz g Linie, naar A — 4 Fod, og viser da felgende Tavle hvad A, ß og

Stangens Svingningstider blive for givne og hosfeiede Vardier af O og r.
I

D i Fod,

i"
J.//
4

H

1.U

xii

4

i//
K

T i Secunder,

A i Fod,

■20'

D =

5Z

5 O'

*5'

T -

1,3'

1,8"
3/16
8-2

2,2"

2,6"

3/87
11/4

4'47
14,1

A i Fod 2,24
ß i Min. 5,0

ß

i,94
5/4
1/58
6,o

2/74
9/0
2/24
I 0/0

Å

1,12

ß

7/1

1/58
11/9

A

ß
A

A

ß

3/35
12/2

2/74
>3/5

1/94
16,i

ß i Minuter.

4O'

80'

120'

160'

3/6"

5/2"

6,2"

7/2"

4/47
56,6

5/48
76/7

3/16
67,2

.3 87
91,2

5/48
3/87
15/2 - 25/4
3 16
4/47
16.8
28/2
2/24
20/0

3,16
3 3'6

4/47'
I 12,8 s

Fra Værdierne af A og ß folger at man ei fan faae O betydelig stor,
uden at enten A eller ß, eller begge tillige vrlle blive store.

Nu fordrer Be-

qvemheden ar A ri bliver alt for stor; jeg har anfter 4I Fod for den sterste

antae
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Vis man' nu med denne Lcengde have

= 160 Fod, da mane r zzz: | Tomme, og ß findes lig i° 53'.
Vcerdie grundes paa ot n = 6,

D

Men denne

Ved Frictionshiul kan n forsterres nasten

i hvad Forhold man vil; med dem vil det altsaa stedse vcere mueligt ar gisre
ß ubetydelig, og deres Brug vilde blive fornoden endog for mindre Vttrdier

af D,

naar Instrumentet fkulde have nogen Nsiagtighed,

fordi sß maae

ansees som den egentlige Uvished, da man ei veed til hvilken Side af Verti

kalen Stangen giorde Vinkelen ß med samme.

Antages da at Axlen lcrgges

paa saadanne Hml, og D zzz 160 Fod, a = 30, a — 1 Fod, da findes
stsrste Vcrrdie af w — 2^', hvilket omtrent vil vcere dem tnindste Bue, der
er kiendelig paa en inddeelr Cirkel af 25 Fods Radius; denne Afvigning fan

altsaa fuldkommen an secs for ubetydelig.

I svrigt er Hensigten af disse Be

regninger kun at give det almindelige Oversyn; saavel E og r som ß skulle i

Udevelsen bestemmes ved Instrumentet selv, og kunne ci nsiagtigen angives
uden ved samme.

§• 5.
For at afverrge Tanken, at Betragtningen her kunde endes uden syn
derlig Tab for Hovedhensigten, maae jeg anmarke folgende:
a) Skiondt det foreflagne Instrument er i sin Grundidee yderlig simpelt,

sees det dog lettelig at samme vil fordre nogen Nsiagtighed saavel til de!S

Forfcrrdigelfe som Brug.

Lad scelteS man onskede det ffulde soge Ver

tikalen paa i Minut urer, naar r " | Tomme, saa vil dertil udfordreS
at Friktionen bliver kun ™ af Pressionen.

Frictionshiul,

Dette kan vel opnaaes ved

men for at disse ei bringe ffadelige Ujevnheder med sig,

maae de forfcrrdiges af en Kunstner, der har Idee om Nsiagtighed.
b) Da r er kun

Linie, vil en endog lrden Forandring deri have bety

delig Indflydelse paa Instrumentet.

H

h h 3

Dette fordrer altsaa nogen Omhue

i

Bru-

*

H.
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t Brugen deraf.

I Sammenligning med det almindelige Lod vil dette

altsaa fordre endeel Bekostning og Omstcendighcder.

Man spsrger med

Rette: er ogsaa alt dette fornoden!? og er Det faa i alle Tilfalde?

c) Som Skibene svinge i meget forsikicllige Tider, er det ei rimeligt at
een Vcrrdie af r ffnlde passe lige godt fer dem alle; til Oplysning derom

S)en i §. 3 antagne Slutning kan ei

er en neiere Theorie fornoden.
heller an fee 6 tilforladelig.

Forestiller man sig at Skibet har endt den

ferste Oscillation, og Stangen da' afvegct en Vinkel w, faa vilde Stan

gens Afvigning ved Enden af anden Oscillation vcne o, dersom Tyngden
ei virkede.

Med denne vil ah fa a Stangen faae en Afvigning grnnocl

i Tyngden,

og som vi ei fra Det hidtil fundne kunne bestemme.

Asvig-

ningcrne kunne altsaa mueligen blive storre i de folgende Oscillationer,

end De uden Tyngden vilde v«re. - Til Besvarelse af alt dette gaaer jeg
til anden Afdeling.

B.
§. 6.

Foreaaaende Benorvnclser bibeholdes.
at svinge omkring Punctet L (gig. 3).

Skibets Punct M er antaget

Hvilke endog de svingende Krcefter

ere, maae de kunde forestilles ved en Function af P, og man maae almindelig
have d. v = (G Sin. (p

G' Sin.<p2

G" Sin. (p5 4« ^)d . T.

Men font

der er liden Rimelighrd fer at kunde angive G', G" rc. a priori, og aldeles
ingen at kunde girsre Det ved Forssg eller Erfaring, ffal jeg her alene tage Det
ferste Led af Rcckken i Betragtning.

For Punctet Id's Bevcegelfe haves altsaa

d.v = G Sin. (pd . T.

Derfra ved Den bekiendte Theorie af svingende Legemer:

V1 =:

— 2G(Cof ip-Cof.»); '

Krængninger og Sdingningsbuer i Soen.
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X-Z, fordi Buen et er af liden Etendne.

(See Tisl«qget.)
Naar t er Tiden af hele Oscillationen, haves altsaa G zz: (7)’■f og

kan derfor sindes ved ar observere Skibets Svingningstid.

§*

7-

Man forestille sig nu Stangen (Fig. 3) fom i sidste Moment af T.
De virkende Krcrfter reduceres til hvad de virke parallel med HI< og perpen

dicular paa famme.

Af diste have vi kun nred de sidste at bestille.

Lad (Fig. 5) Axlen virke i H efter Hh — x,
zz pz zz p Sin. wd . T,

Tyngden i I efter li

og Luftens Modstand i V efter Vu zz q.
Lad VI = Q.
Lad Resultanten af diste rrende Kroefter virke i R efter Rrsaa haves

Resultanten zz xq-p-^q; RI zz:

Tilvcrxten af Stangens V'nkelgesvindlghed for delte Moment,

eller d. w#

maae ffce cm er Punct, til hvilket R er Stodets Center; lad delte vcne Nz,
og IN'zz: y, saa haves fra kiendre mekaniske Principer:
(D-r)r — y.Rt, d.w =

l- — -p.

,

Derfra sindes iglen lettelig:
_ (O — r)dd .y —(D —r) (p'— q) 4
* Q .q
X —
D
'

Dd . w zz ad . v — p' ►{<

r

q.

Naar altsaa Resultanten af Luftens Modstand ganer giennem H,
Virkning paa w zz: o.

er dens

Dette antager jeg ar sikre her, og bliver da, naac

Vcerdierue indsattes,

Dd

H.
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= å G Sin. <pd ,T —p Sin. ood. T.

Dd

Denne 2Eqvation bliver det nu Spsrgsmaalet at integrere.

§- 8Som <p og co ere smaa, scene vi Buer for Sinuser, eg er da
§
*
d>
Md.T=f<?d.T.
Lad oo = z.a.

Naar denne Vcrrdie indscctteö, reduceres der til Integra

tionen af folgende tvende:

* gzd.T — o;

!)
\
2)

dS _ 2d . <<dz
O 7, 1 rr-x /4t\
zddT * TdTF = U^d-T ()♦
dz

Den for sie er integrabel ved at multiplicere med jy-, sg fanes da:

T - h .JLw

°3 d-rfta

- = gWkø’-M
s —\d

Den anden Wqvation bliver integrabel ved at multipliceres med z, og faaes da:
___ aG /'6.1'. /øzd . T
j ~1« —•
§- 9.
(*)

Den givne ?Eqvntion er:
£«>d.T-^<pd.T
*
d^

— o.

Det antages nt co = z.« (z sg x anfecte begge fom variable cg Functioner nf T).
Nnar denne indsattes i A.t faaes:

B.

ad2.z 4
* ^zsd.T

zd2.8 -p 2d. ad .z — ~-<pd .T ~ o.

Denne ZEqvakion fyldestgiort, fan er og A. fyldestgiort, simit Vardien af w bestemt.
Men font nu B. kan kun give een-bestemmelse, og indeholder dog tvende variable,
6>er ffnlle bestemmes, fna er det nabenbar nt den anden Variables Bestemmelsi er
fNldkommen overladt til os selv. Dette er og den eneste Hensigt med at mdssre
tvenve

Kramgninger og Svingningsvuer.i Soeii<
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Lad

«— tpj

altsaa T — ^1.

Videre antages

G"
vil da m angive hvorledes Skibets og Stangens Svingningstider ere mod
hinanden; er den zzz i, ville de vcrre ecnökidige; er m zzz 2, 3, 4 rc., vil
i
Stangen svinge 2, g rc. Gange saa hurtig som Skibet; men er m

"5.1

I rc., vil Skibet svinge 2, 3 rc. Gange saa hurtig som Slangen.

I Folge

disse Antagelser haves da:

tvende Variable istiden for den ene <y. Bi kunne da saaledes antage f. Ex. for z
hvilken Function af T vi ville. Eftersom den tages til, vil vel Formen af « for
andres, men ingenlunde y eller Productet z.
Zsteden for nu at antage (som i
Blinde) en vis Function af T for Vardien af z, saa bemærkes, at som denne
Antagelse dog ei ffal gisre andet end bestemme z, saaledes at B. bliver integrabel,
saa ffeer dette lettest ved at betragte B. selv med Agtsomhed. Det vil da findes,
At nsar man til Bestemmelsen for z antager at:

«d2.z

j^zad.T = o,

«ver ved Integrering Z = 0)^ Sin.

• t] ,

-g fattet (i Folge 2?.) ogsaa den ovrige Deel af LEgvationen B.

C.

zd2.8

o, eller

2d. ad. z — ~<pd. T = p,

-a vil denne og vare integrabel, som ovenfor er viist. Naar man nu kunde strax
have feet dette i Novationen A. f saa havde man aabenbar kun havt nodig at
fatte ligefrem:
8.

Denne indsat i A. vilde da strax have givet C., og det (blot tilsyneladende) Hypothetiste var da faldet bort af fig selv.

Yll Samling. V. 25»

S**

H;
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Z = -4 Sin. (m^), og
inG'

Cof 4 Sin. m4d. 4.

<pzd . T =

Denne integreret giver:
m—

en anlagen Constant, fom siden sikal bestemmes.
Cof (m 4- i)xp
Cof. (m — T)p"
|
**
maG2^ ri'o
c—
J^.
m4 k
m—i
(Sin. m ip/

j

-

Alisaa d.8= --g-

For ot integrere denne ^Equation, mcerkes at man haver:
Co C (m4i) V2 — Cof (m^p) Cof \p — Sin. m-^/Sin.

Cof (rn—i)-^ — Cof m\p Cof. \p 4 Sin. ni\p Sin. 4
*
Disse indsat give:

Ii

maG'flt
aG'ar
C
d.8 = —2O LSin. mp2
1

m Cof. p Cof. mp

C-

Sinm^--

2
/’m Cof p Cof. mp
in2—i
Sin. mp2

Sin. p X ,

,

. r Cof. p "i

— - d^s^J.

[C'-åC Cot. m>p 4.

D-rf°r 8 —

Sin.p
.
Sin. mpJ3 ’ 'r>>

, h«°r C'«

en anden Constant, der bliver at bestemme.

§

10.

I Folge Antagelsen i §. 8 er co — z.«; derfor
w = yj [CSin. m4 — 4C Cof m4 4 ^3—J, og derfra
i

~

jjnC' Cof. m4 4 PmC Sin. m4 — ~r~]’

Som nu Bevcrgclftn fnpponeres at begynde naar T zzz o, faa maae co 05
vare o, naar 4 = 0; derved findes C' = o, 09 iC zzz
og

Krængninger og Svingningsbuer i Soen.
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= ^7715 tCof- * - Cof “’M'

og derved jé^^oCmSin.m^-Sin.H

§.

ir.

Disse Wqvationer svare for alle Voerdier af m, undtagen naar ben er
r, da de give ubestemt Svar =z A.

Ved i §. 9 at satte m = 1 studes

«==fg[(C4-^)Sin.^],
I

5t —

+ (C
<P)
*

[Sin.

Cof.

For at disse blive o, naar tp = o, maae C vorre = o.
s

Ot)

— a<x

Sin. v,

I

— 2I)

Derfor haves:

i

_dw ___ 66
—— _ i

[Sin. ■•p “i* r’ Cofi •/'].
§.

!2.

For at en Stang svarte bedst til Hensigten, maatte, naar (p ~ — a#
d ' vcrre — 0.
Ei alene fordrer Obeller *4> — 1800, ei alene w, men og
dcti ei bliver o; det er fornoden
servarionen dette, men det er klart at Casu dT
at undcrsoge de folgende Oscillationer, fordi a> i Slutningen af dem kunde da
skielle meget sta oo i forste Oscillations Ende.

Scertcs

== tt i fce sidst fundne

did

o, men-Tf
?Eqvationer for m = 1, da bliver w = u,
mm dT =
— —öd"vv>

tiu denne Hastighed er imod Bevcrgelfen i forste Oscillation, saa er den med
Bevægelsen i anden Oscillation; folgelig bor, naar

i denne er o, haves

i

= "ij-cu

Fra de generale TEqvationer i §. 11 maae derfor C
Jii 2

vare

H.
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vorre = n, og ba
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TEqvationerne for anden Oscillation

= o, C

ere ^altsaa folgende:
Cd zzz

r
= ^(Sin.J/ * (wfr^CoC^).

i denne sorttes = w,

Naar

stades w = o,

men

2^5

derved for iredie Oscillation C — 2-tt, hvorved altsaa dens ^Eqvalion findes.

Ved samme Fremgangsmaade haves for nte Oscillation:
rM = ^[(n~i)7r^tiSin.^,
x
>
37=^ [Sin.

m

* ((n-1)» * W Cof.^].

Del secS altsaa at stkiondt « i Enden af enhver Oscillation bliver o, saa voxer

Hastigheden for samme Tidspunkt dog stedse med Svingningernes Antal, saa

ot Stangen bliver meer og meer uroelig som bemeldte Antal tiltager.
§• lZ.

Naar man ligeledes i §. io fætter it =

haves for Enden af forste

5

Oscillation:
to
x
dw
md#G2
.
= (in
-—7-------n Sin. rn-TT
*
dl
2—~i j D

Disse blive begge o for alle hele uefne Talvcrrdier af m, eller naar m = 3,
bliver og o, naar m == 2, 4, 6, g rc., men ei a.

§, 7, 9 rc.

Som

det nu ei er mnelig at m kan stedse gives en vis bestemt Vcerdie, maae vi og-

saa her undersoge Ve folgende Oscillationer formedelst de generale Mqvanoner
i §. io.

Til at bestemme C og C' for anden Oscillation haves allsaa folgende

ÄEqvationer:
ag,
(m2—-i)D

Krængninger og Svingningsbuer i Soen.
(. 4. Co C m») - tz
6«
(ma—i)D
x
V
X
a(j a,
ma^G2 e.
“ö^^7)Oi,in-n'l)r— ~D mC.
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5c) 1 * i «"den Oseil- .

X

lation foKHAU«
suppone-

-'II

res = o.

I
*

*

•

, Derved SC = - ^22-, og C' = Disse indsat sor 4C og C' i §. io give folgende ^Eqvarioner for anden Oscil
lation :

« —
dy

[Cof. 14> Cof. m («4.^,
inaG2#

f"c.

,

_ . \ _ Sin. tL"l

dT - - (-nprröü LSm-m (’*
'«

-5TJ-

'

Ved samme Fremgangsmaade findes derfra igien 'Mqvationerne for (rette

Oscillation 0. s. v.

§. 14
*
T
L°d

(—^^0

= F, fao hoves sslzend«

"-er- = E, og

generale ^Eqva^ner:
For i. Oscillation & — E (Cof

Cof mV>),

Jf = Frsin.m^-S4-q;
1

2.

w :
dy
dT

Z.

to Z
dy
dT

n.

to :
dy
dT

Det sverfie Tegn giceldcr naar n er et effen Tas.

ScetteS NN

i disse,

fager man for Slutningen af
Jii 3

i. OscilV?k"

1

4Z2

H.

Forseg

til

at maale Skibenes

1. Oscillation w = ~ E(i *frCof. mir), — zzz * FSin.mTr;

2.

-

3.

-

n.

-

- -

— F Sin. amit;

id = — E (i — Cof. 2m7F),
Cof. 3mW), ~ =2

FSin. 3ihtf;

cd' = — Efi^Cof nmir), ■— =

FSin. nmw.

w = — E(i

Der everstr Tegn gicelder naar n er et effen Tal.

Fra diste TEgvarioner ud

drages lektelig felgende Slutninger:
a) Er m et effen Tal, vil A i itc, zde, §te rc. Oscillation vare = 2E,

derimod i 2den, 4de, 6te rc. Oscillation — 0; er m et ueffen heelt
Tal, vil den vare o i alle Oscillationer.

Det famine vil endnu fhe

hvad V«rdie end m har, ku ns der kommer et storre Antal Oscillatio

ner imellem Grcrndsevcerdierne«
Primtal mellem sig,

Lad f. 'Ex. m vcere zzz

disse

faa vil w ei blive o eller 2E forend i den ate

Oscillation; den vil blive o naar s er ueffen og 3 ligeledes, derpaa
o igien i den 22te, ZLte rc. Oscillation;

i alle ov-^e Variationer

af 8 og Z vil den blive 2E i den Lte Oscillation, o i den 2«te, 2E i

den ZLte 0. f. v.

b) I alle Tilfalde at

= o eller 2E, og ellers ikke, vil

vcere o,

den vil derimc-d vcere Maximum = F naar æ = E.
c)

Derfom altfaa Tilfcrldet maae supponeres faaledes, at Vardierne af
m ei kunne vcere noie bekiendte, eller og at de kunne variere noget

fra een Oscillation til en anden, saa vil 2E vcere Feilen man udscetter

sig for med Instrumentet, fordi den er den sterste Afvigning fra Ver
tikalen.

Ligeledes udtrykker F den storfte Vinkclgesvindighed i Slut

ningen af nogen Oscillation.

Vi have altsaa at undersoge Vcerdierne

af E og F.

§» 15»

Kramgmriger og Svingningsbuer r Soen.
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-5.
___

m2G
dG

p

(£)2t allsaa

1112

P
LG-

F =
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,
*
<

P

I disse Vcrrdier er nu p constant, G og at gives ved Naturen af Skibet og

de svingende Krcrfker; å afhænger fornemmelig af Ophangningspuncter, alt-

faa for alle Sving omkring Langaxlen eller Skibets horizontale Tyngdediametre i Almindelighed,

for faavidt i vor Magt at formindske, som vi kiende

TyngselspunctetS Situation ndie til.

Under narvcrrende Betragtning ind-

gaaer derfor intet uden Fackorerne —og i-^—p

Da O.vcrstioncn er at

formindske dem faa vidt muelig, vil det ler findes at skee naar m selv gieres

faa meget muelig mindre end i.

in — 4
m = 3
m —= 2
m ---- a
m

Dette sees ydermere fra folgende Vwrdier:
m2
m-—i

rn’
ni2 —i

-z

4iV
31

if
I
y
I

T
IS

m — 5

T

S
T
24
I

*
7TÖ

Det staaec immer i vor Magt at giere m — 4 og derover.

Dersom vi alt-

faa og kunde vorlge at giere den = J 09 derunder, da viser hokstaacnde, at

Instrumentet af sidstmeldre Indretning vilde have sin storste muelige Afvig-

ningsbue kuns
voere

11 f den ferstes,

af den sorsteS.

og dens sterste Gesvindighed vilde kunS

Det cr altfaa forneden! at undcrfsge,

naar og

hvorvidt vi kumre giere m betydelig mindre end I.

§. 16.

H.
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§. 16.

I Folge

6 cr G = (^V.

Antage vi ar Skibet giør sine Sving i

2 Secunder, bliver altsaa G =:

2/47

3

-

i/08

4

r

0,62

5

-

-

-

0/39

eg O -

12/24
*
*"

111a

27.54
m~

-

48/96
ma
76,so
-

-

Fod;

-

-

m2Formodentlig ville Skibenes fleste Svingningstider omkring Langaxlerne falde
mellem de her antagne; de hoostaaende Vcerdicr for D kunne attsaa tjene til at

bestemme denne, naar m gives, eller og omvendt m, naar D gives.

Ved

Instrumentet, man almindelig bruger til at maale Skibenes Krcrngninger,
er (saavidt mig er bekiendt) aldrig taget Hensyn paa Skibenes Svingnings
tider.

De ere ophcengte fom det scedvanlige Lod,

have ungcfcrr D = r,

denne Langde noget varierende, almindeligst henved i Fod, ei sielden endnu

mindre.

Tage vi fra dette Instrument alene dens Grundprincip, nemlig at

den bor svinge hurtigere end Skibet (hvilket i Virkeligheden er kuns en Felge

af dens korte Lcengde), faa forestiller Fig. 5 et Instrument bygget derpaa,

og passende med Hensigten her.
forste Instrument.

Jeg ffal i det felgende beregne dette ved

Det hidtil i denne Afhandling omtalte, hvor D er

meget stor mod r, og fom i Felge foregaaends §. ber svinge faa meget muelig

langsommere end Skibet,

ffal jeg betegne ved andet Instrument.

Føl

gende Tavle vil vise Sammenligningen mellem disse tvende Instrumenter,
naar D i hiint tages = 1 Fod.

I den forestiller

2E (fom forhen viist) den stsrste Vinkel, det er muelig Stangen kan giere
med Vertikalen i Enden af nogen Oscillation, hvor mange lige store
af disse der endog have fulgt paa hinanden.
F fore-

Krængninger og Svingningsbuer i Soen.
F forestiller den stokste Vinkelgesvindighed,

4Z5

det er Mttclig Stangen kan

have i Enden af nogen Oscillation, hvor mange lige store af disse der
end have fulgt paa hinanden, blot undtagen naar m — i, da betyder
F Vinkelgesvindigheden i forste Oscillations Ende, og |E\d multipliceres

NB. Dette alt ak forstaaes

med n for ar have den i nte Oscillation.

for de hossatte Vcrrdier af D og m.

Skibenes
Forste Instrument.
Sving- ,-------------------- --------------------- .
ningstid.
D = i Fod
m
Cm = 3,5
2Z/

3U
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5"

D = 5,4 '

Andet Instrument.
m — i
12,2'

<aE — 0,0893(2«) 0,1473(254) 0,00
0,173(2«) 0,033(2«)

m ~ 4

On6vFod

m = 0,28
48/8'
0,0273(2«) 0,00683(2«)

^F = 0,240(2«)

0,013(2«)

0,0015 3(2«)

Cm — 5,2
D — 12,2' 27/5'
Ae — 0,0333(2«) 0,0653(2«) 0,00
/F = 0,100(2«)
0,053(2«) 0,093(2«)

110,2'

m = 0,41

Cm = 7/0
/2E = 0,0203(2«)

D — 2i,8/ 49,0'
0,0373(2«) 0,00

^F = 0,063(2«)

0,023(2«)

Cm = 8/7

<iE = 0,0133(2«)

D = 34,0' 76,5'
0,0243(2«) 0,00

{F = 0,043(2«)

0,013(2«)

0,0123(2«) 0,0075 3(2«)

0,0033(2«) 0,00163(2«)
m = 0,55
195/8'
0,0073(2«) 0,00903(2«)

0,0041(2«) 0,0013(2«) 0,00203(2«)
306/0'

m = 0,69

0,0043(2«) 0,01202(2«)

0,0023(2«) 0,00073(2«) 0,00263(2«)

§•
Scedvanlig opharnges det ferste Instrument saaledes at a = 6, g o ie
Fod efter Skibenes Storrelse.

Med denne Brugömaade viser Tavlen at

Laade 2E og F blive meget betydelige, scrrdeles for de Skibe, der fvinge i
2 a g Secunder.

2E vilde saaledes blive ZaZ gang (2«), og F = f å 1

gang (2«); altfaa var paa den Maade ei at lnnke paa at maale Svingnings
næ Samling. V. B..

Kkk
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buerne, og Krcengningen fJü vilde i mange Tilfcelde vcrre aldclcS utilforsas
delig.

Men fem det ingen Foniedxnhed cv ar å rages faa stor, skal jeg

anste den zzr i Fod, og da viser Tavlen at dette Instrument ei er ubrugelig
for de langsomme Sving, fem de i 5 Secunder eller derover.

03 F =

2E findes da

nac-r t zzz 5", og de kunne ved ni bedre Indretning

af Stangen giercs noget mindre, hvorom siden ester.

Hvad derimod Svin

gene i kortere Tid angaaer, da vil noppe en Stang indrettet ester dette Prin

cip kunde gire nogen synderlig Grad af Nora grig hcd.

Vilde man giere D

mindre, blev m (terre, men derved vil sE kuns aftage ubetydelig, F der
imod voxe ncesten fom m, uaav Alt for Resten er lige (§. 15),

derimod D mcrrkelig (terre, bliver m og derved F mindre,

Tager man

men da voxer

igien 2E, fordi m har for D zz 1 Fod just ingen hsi Vcerdie for de hurti
gere Sving.
§. 18.
Ved at betragte TEqvationen i §. 14 kunde det synes at dek her omtalte

Instrument frakiendtes sin fande Vcerdie; thi da 2E og F ere begge o naar

m :=z 3, 5, 7 ic., faa synes det ved ferste Aiekast ei vanskelig at indrette
dette Instrument faaledes at m fik een af disse Vcerdier; jeg anmeerker derfor:
Forestiller man sig et complet udrustet Skib i et stille Vand, faa vi! det have
en vis Svingningstid', og denne vil ei betydelig forandres enten ved Lustens

eller Vandets Modstand.

Blev altfaa denne Tid enten givet ved Skibets

Constructeur, eller funder ved directe Observationer af Skibets Svingninger,
faa var intet lettere end at give Instrumentet den behorigc Indretning.

Men

uden at tage Vanskeligheden ved den noiagtige Angivelse af denne Svingnings

tid i Betragtning, synes mig det Umuelige paa den Maade at faae et tilfor
ladelig Maalingsinstrument er klart fra fslgende Grunde:

3) Er
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Er Svingningstiden givet for B = o, vil den variere noget naar B
voxrr.

Forandringer i Skibets Last rc. kunne og derpaa have nogen

Indflydelse.
b) Ski endt det asmindelig er rigtig, at Legemer« 6 Svingningstider for

andres kuns meget lidet af de modstaaende Krceflcr fom Friction og fly
dende Ting, faa er dog Tilfaldet med et Skib, der fvinger med udfpKndke Seil, faa eget, Krceftcrne virke mcd faa store VngtstangSarme,

at man snarere maae enffe det bckrcrftct eller neegtel ved directe Obser
vation, end just bygge derpaa fom en Vished.
c) Skibet seiler sielden eller aldrig uden at Soen tillige cr meer eller mindre

oprort; at Belgcrne maae have Indflydelse paa Skibets Sving saavel
til al forkorte som forlange dctS Tider, er vel udenfor al Tvivl, ligesom

del ogfaa er at vi å priori kunne inter bestemme deri med Vished.
Lad nu den antagne Svingningstid vcrre ™ i,

Instrumentet indrettet til

m = 5, og lad Skibet ved een af foregaaends Aarsager komme til at svinge

i

Tiden i

saa vil den sande Vcrrdie af m vcere 4 eller 6, og w vil blive

zzz 2E isteden for at vcrre^o.

Lad Svingningstiden blive 1 dH

den sande Vcerdie af m blive

eller

saa vil

og w vil i den 7de og 9de Oscilla

tion blive = 2E isteden for at vcrre o.

Til Sikkerheden af et faadant In

strument synes det derfor nedvendig at saavel 2E som F ere i sig ubetydelige,

men dette kan ei opnaaes ved ferste Instrument, uden naar Svingningstiderne

ere § a 6 Secunder og derover.

Naar Tanken fcrstcs til saadanne Svingnin

ger, da maae et Instrument af ommeldte Natur vKlges, fom sirax skal vises.
§. 19.

Det andet Instruments Hovedidee er: ar det skal svinge langsommere
end Skibet, og dette jo mere jo bedre.

Men som alting har sine Grcendscr,

Kkk r

saa
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faa' begribes det og lektelig at Skibets Svingningstider kunne vare faa store,
at det bliver umuclig at give D den behørige Vcerdie.

For Sikkerheden og

Nøjagtigheden af bette Instrument er det fornoden ci alene at det svinger lang

sommere end Skibet, men og at dets Svingningstid ei ncrrmer sig Skibets
inden en vis Grandfe.

Til at oplyse dette lad scenes at Skibets Svingnings

tid var 5 Secunder og at m = i — /5 — j§, faa vil D findes 8b8<5 Fod,

do vil rigtig nok i de forste Oscillationer blive ubetydelig, men den vil bestandig
vexe,

og i den 30te vil den findes —

(20t),

fom er dens Maximum.

For nu altfaa at kunde fastsatte en Grandfe, hvor dette Instrument er ei leen-

gere at foretrakke forste, maac mcrrkes i Folge §. 15 vil det altid have For

delen fer forste i at giere F mindre, fordi 111 er mindre end 1;

altfaa ingen egentlig Sammenkomst blive.

deri kan

Hvad derimod 2E angaaer, da,

na av forste er i den Henseende bedst indrettet,

vil

vcere ncer — 1,

Vi kunne altfaa i andet Instrument antage den
ni 2
Vcerdie af m til Grcendse, der giør ---■ — = 1, thi da vil det over forste
men dog stedse storre end 1.

ogfaa have Fordeel i Hensigt til 2E og følgelig i al Henseende paa hvad Noi-

agtighcd angaaer.

Denne Vcerdie af m er —/og bliver da intet videre

tilbage end at bestemme for hvor stor Vcerdie as t det er muelig at giøre m =□
Nu er O "

; derfra findes at t zzz 4" giver I) — 98 Fod,

t zzz 5" giver D — 153 Fod.

Gaaer man uu for et Hicblik tilbage til

Tavlen (§. 4), faa secs at D — 160 Fod fordrer alt r faa liden og Fric-

tionshiulene faa hoie, at der ei er noget at tanke paa at kunde giøre D storre.
Det langsamste Sving, dette Instrument kan ve! anvendes til at maale, er

altfaa 5 Sccundcr, og mucligeu kunde dets Execution raade til ei engang at
anvende det til faa langsomme Sving, fordi den kunde vise ei nu seere Van
skeligheder ved at bringe D til 160 Fod.

Antage vi her at det bringes faa;

vidt,
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vidt, da viser Tavlens. 16) Noiagtigheden som derved opnaaeS; for t ==

A" cr der mindst fordelagtig; da bliver sE = ^(2«) = 4} Minut for de

antagne Vcerdier af ä og

F cr ubetydelig og ei 1 Minut.

Ved den bedste

Indretning vil man altsaa for denne Svingningstid udscettes for en Fei! af /T

af Svingningsbuen, hvilken just ei cr betydelig, men mcnkelig ved at vcrre

Den der fundne

nceftcn dobbelt af der §. 4 for samme Vcerdie af D lovede.
Neiagtighed vil ei faae Sted sor t = 2" eller derunder.

§. 20.

For alle Skibenes Svingninger, hvortil bruges lcengere Tid end 5",
mane ah fa a ferste Instrument anvendes.
Hovedprincipet fer dets Indretning.

Jeg sikal derfor kortelig angive

I Folge §. 15 sees ar E dependerer af

; den vil rigtig nok blive mindre eftersom m tages stsrre, men naar m
overgaaer en vis Sterrelft, vil denne Aftagelse blive meget ubetydelig; der

imod vil F ncesten voxe som m.

Nu sindes Broken for m = 5 og m = 6
vil denne Fortiet

fra hinanden, og fom G er hcnved

kunö at sikielle

kunne ansees ubetydelig; m bor derfor ei overgaae 5.

Instrumentet vil da

vift sig som folger:
t = 5"

D —

3,06'

^7(2«)
7d<4

F =

6"

4,41'
4 0 (L«)
10$,8 x ‘

7"

6,0'
—— (2a)
144/0

■ m = 5

—~(25&)
0 O-»)
128,4
\ 80,9x '
K
Man seer deraf at disse Svingninger ei ere vanskelige at maale mcd tilstrcrkke46/7

lig Noiagtighed, og at denne vil blive fierce eftersom t voxer.

Men som det

er fordelagtig saavel i Hensigt til F som det i §. 18 omtalte at m giereö faa

liden muelig, faa viser folgende Udflaget naar m =z 3.

Kkk Z

t = 4"
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Vil man alrsaa have at Instrumentet ffal for en vis Etendue af Svingnings
tid, f. E. fra 5 til 7", ci give ni mindre end 3 og ci storre end 5, fa a fees
lettelig at D ei maae giores storre end 7,50' og ci mindre end 6,o'.

Til den

bedste Indretning af dette Instrument er det derfor fornoden at vide Varia

tionen mellem Svingningstiderne,
forandrede betydelig,

kom

og naar disse fra 4 a 5" af og op efter

da at have tvende Instrumenter eller stere,

for at m

stedfe til at falde mellem de tvende bestemte Grcendftr.
§.

-I.

Jeg haaber faaledes med temmelig Fuldstændighed at have viist faavel
hvsrpaa det kommer an ved at maale SktbeneS Krængninger og Svingnings

bier, fom eg at det er mnelig med ncrsten al fornoden Noiagtighed.

Jeg

smigrer mig og med, at man ei vil finde meget tilsidesat, der efter den indskreenkte Antagelse i §. 6 kunde og burde medtages.

Dog er jeg langt fra

ßi anses det fom fuldstcrndig, jeg har derfor valgt foranstaaende Bencrvning,
og haabcr det efter denne maae af mine Dommere mildeligeu bedommcs.
Af Instrumenterne har jeg ei kundet angive uden Hovedideerne, fordi Ski

benes Svingningstider ere endnu ei obferverte.
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tillag.
(•Sv

normere'Oplysning af enkelte Steder i foregaaende Afhandling ^har jeg
troet det passende nt tilfeie felgende Theorie af den pendulaire Bevcrgelse.
Et tungt Legeme antages ophcengt ril at svinge omkring en Axel; del

forcstillcS heel nedsynkek i ct flydende, saa at det i hele Svingningstiden ind

tager stedse samme Cubikrnm i det flydende.

Tanken fastes alrsaa egentlig

til Tilfaldet, man vilde lade Legemer svinge i Vand eller andre Fluida, del

vcrre for at undersoge disses Modstandslove, det vare i andre Henseende,
§•

I-

Lad Fig. 6 forestille det svingende Legeme.

I detS Tyngftlöpunck.
f Tyngselspunctet af den nedstunkne Deel betragtet som homogen.

Z. AHQ dets forste Oplestningsvinkel, hvor Bevægelsen allsaa supponeres

at tage sin Begyndelse.

I sidste Moment af Tiden T antages det, som i Figuren, at giere med

Vertikalen HQ en Vinkel x
Fuclionen antages at virke efter Tangenten ab perpendicular paa HI, Ha = q

Vinkclgesvindighed i sidste Moment al T

-

■

-

-

-

Hastigheden, som Tyngden giver i i Secund,

v
-

p

Hastigheden, som det af Legemet deplaccrte Fluidum kan give det svin

gende Systems Masse ved ak virke constant i r Secund,

-

p'

Det Flydendes Modstand antages saaledes, at det ved at virke constant

i i Secund, som i sidste Moment af T, kan give det svingende
Systems Masse en Hastighed

-

-

-

au2

Det

H.
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Det antages at virke perpendicular paa HI i en Afstand fra H =
Srsdcrs Centers Afstand fra H i HI

-

-

D

HI

= r

-

HI — r,

å

D . r = N

Preffio
Frictio

Tallet, hvis hyperbolize Logarithms " r,

e

-

-

Den halve Circumference af Cirkelen, hvis Radius — i,

-

*tv

Na ar Centrifugalkraften medregnes, bliver Kraften eller Pressionen i
Puncret a proportioneret v2r

(p—pz) Cof. &>.

For Korthed i Bencevnin-

gerne antages det Flydendes Modstands Direction perpendicular paa HI; dette

vil indtrceffe for meget faa Legemer, men for faa vidt vi endnu tiende Na
turen af denne Modstand, bsr den i hele Bevergelsen giere eens Vinkel med

HI; forestiller man den altfaa deelt i tvende andre parallel med og perpendi
cular paa HI, faa vil den forste af disse ei have anden Virkning paa Bevce-

gelfen, end at den vil forsge eller formindske Pressionen i Punctet a med en
Kraft proportioneret v2 multiplicerer med en Constant.

Denne gaaer altfaa

naturlig ind under u2r, og sikal jeg des Aarfag antage Pressionen i Punctet
a proportioneret v2R 4
* (p—pz) Cof

Altfaa er - —=

Hastigheden, som Frictionskraften kan give hele den svingende Masse ved at
virke constant i i Secund som i sidste Moment af T.

Vi have altfaa:

Ndv — [(rp-'rp')Sin.u — —“q-v2aå]dT;

men v = —
Nvdv — (aa «4
*

Naar multipliceres dermed, haves:
u2dw ~

» Qrp —'rp)Sin. w —

Cof. wjdw.

Lad h vcrre Hoidcdebita ril Hastigheh 'ru, faa er

aph = 'i'2v2, og y,- = vdv»

Jndftrttes den, ev

Ndh

Krængninger og Svingrungsbuer i Soen.
r2 |T(^r—f
hdco = — r

N dh — 2 (jiå 4

A, p~|- = ni,

Ndh — Ah dy z=z jj

p'

N “♦

Lad

det.

,

1-1. — m, saa er

'r’m Sin. w 4 ———Cof ajdw.

O^aar den integrerende Factor soges paa sordvanlig Maade,

.e

Cof.

Sin. w—C1

p'

r

Lad 2^aa 4
*
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sindes den =

v«re = A', da er
m' q 'r
* rCof.
n J øA

Nhe-A “ = C-m'r-j'‘Sin. codec
qA. (y

hvor C er en Constant, som siden efter skal bestemmes.

§.

2.

For Integrationen af denne Wqvation har man folgende tvende:
i r~Sin. ty-1 ____ Cof. tydty
LeA M
eA M

i.
2.

__j I Cof. ty-1

A Sin. tydty
eA w

A Cof. tydty
gA

___

Sin. tydty
gA ty

Ved at multiplicere i. Med A' og derpaa addere dem begge, haves:

FA'Sin. y 4
* Cof. ty~|

i

/"

rSinjydty
J eA'o)

qA w

Ved at multiplicere 2. med A' og derpaa træffe den fra I., haves:
rCof.
J e A' o

_ Z

1

> rSin. u — A' Cof. ty I

knFÄv L

Altsaa Nh(i4A2)
1

C(i 4 Å2) (eA w) 4 m 'r5 [Å Sin. w 4 Cof w]
4

Lad Az vcrre = Tang. s, og
pV Samling. V, 25.

J*

1 [Sin. w — Å Cof. »]♦

= Tang, ß, saa er
Lll

A' Sin. L-
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H.

Coi. a =

A Sxn. s;
c.

a

/

r-^C ,

Cof. («-—«) 4* Tang-, ß Sin. (ft)—«)
°9 ------------------ cH-----------------

cöfTSin. (a;—I

Sin.w — A Cof4> —J —
„ .

Felgel'g

Nh Gof. /3

,n r; c'0!.—

Cof. (m—x—(3)

Cof,aCof7jr.

C Cof. ß nA.„ ,
p ,
ns
m-r’Cof.,e " * Cof. (a-8-ß).

derved bestemmes C, og faaer man da

Nu ffal h ««ve o, naar ø =

endelig TEqvationcn:
m r3 Col. L

= Cof. (u-s-ß) - Cof. (a-8-ß)
x

x

'

eA #

§- 3-

Den sidst fundne TEqvation er almindelig, og indeholder Oplosningen
for alle Tilfcrlde af Flydendes Modstand efter den antagne Lov.

Dersom vi

(for ferst at betragte de simplere Tilfalde) supponere at Legemet svinger i Luf
ten, da kan p ansees — o; derved rn = i, mr = r, og Tang, ß =
1.

Scetteö da tillige Centrifugalkraften og Luftens Modstand udaf Betragt

ning, saa bliver A = o; altsaa Tang. s og A' = o,- og TEqarionen bliver

da —— Cof. (w—ß) — Cof. (et—ß).
er Maximum naar ø ~ ß.
Cof. (ø4-ß)

Deraf folger at Hastigheden

Naar ø seette? negativ, bliver h = o naar

Cof.(a—ß), det er: nanr ø = a—aß»

Denne bliver

altsaa Oploftningsbue i anden Oscillation, og solgelig TEqvationen for anden
Oscillation:
NiiCofø _ Cof

_Cor (Ä_3ß),

h bliver vgsaa her Maximum naar ø = ß, og o naar ø = a—4ß o. s. v.
Almindelig seer man altsaa at Hastigheden vil v«re störst naar ø =2 ß, hvor
mange Oscillationer Legemet endog har giort.

Som videre hele Oscillations

buen aftager aß for hver Oscillation, saa maae Legemet tilsidst standse, og
der
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der ci
* klart det maae standse i eet af de tvende Puneter, hvor dets Hastighed
er Maximum.

Naar dette indtraffcr, vil altsaa dets hvilende Direction

giøre en Vinkel ß med den drivende Krafts Direction eller her med Verti
Derpaa grundes hvad Pag. 422 blev antaget.

kalen.

intet er lettere end ar finde Tang, ß eller

Det sees videre, at

man behøver blot at bemcerke

Antallet af en Mcengde Sving, samt Buen, som hele Oscillationsbuen i dem

har aftaget; denne Aftagelse divideret med 2 gang Svingenes Antal er — ß.

Det udfordres kuns at Svingene maae vcrre af saa liden Erendue, ar Å kan
i samme ansees = o.

— — — vd 1

For Tidens Bestemmelse haves

[Cof. (y—/3) — Cof. (sr-/Z)g-

findes felgende Integral:

Naar T supponeres at vcere o naar

X

Sin. i(a-P)1 4-

Sin. 4(«-ß)4 «.] 4- -c.

.

Deraf følger:

i) Casu w negativ og = a—zß, det er naar Hastigheden anden gang = o,
er hele Oscillationsriden
t

Deraf sees at Modstanden, hvis Moment i sidste Kieblik af T defineres
ved rp Tang, ß Cof w, den vil stedse formindske Oscillationstiderne.
Lll 2

Naar
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Naar den kuns angiver en Fnckionekraft, som her er supponeret, da er
ß almindelig meget liden, og Formindskelsen i Tiden allsaa ubetydelig,
men det sees let der kunne være andre Tilfælde.

2) Scettcs ß = o cg a antages af liden Etendue, da kan Buerne selv

sættes for Sinuserne, og der almindelige Udtryk for Tiden kan da uden
mærkelig Feil blive folgende:

Derpaa grundes der antagne Udtryk for T Pag. 425.

§• 4.
Vi gaae nu tilbage til Hovedformelen (§. 2),

Spergsmaal at finde Værdien for s eller Az.

og giore det forst til

Naar w er negativ, lad da,

for h = o, to væve zzz a — 3', saa at 3' er Forsinkelsesbuen i der hele Sving.
3' saavelsom ß ere da ar ansee som bckiendle, og man har til at finde Az eller

Tang, a folgende TEqvarion:

Tang. 8 —

»09. ^cof.

Fra denne TEqvation kan a ei findes uden ved successive Aproximation, men
desuagtet vil den formodentlig blive den beqvemmeste, saasom alle uendelige

Rækker, ved hvilke Tang. 8 let kunde udtrykkes, synes i de fleste Tilfælde

At blive stærk divergerende.

Den forste og meget nære Værdie af a kan findes

independent af denne Formel paa folgende Maade: Vi have sect i næstforegaaende §, at naar «-o, da er Forsinkelscsbuen fra h == o til h =
Maxi-
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Maximum ligeflov med Forsinkelsesbuen fra h Maximum til h igien = o.
Skiendr dette nu ci har Sted for enhver Vardie af 8, synes det dog meget
rimelig at disse tvende Buer kunne ei i vores Tilfalde ffielle betydelig, fra hin

anden, sardeles naar de i sig erc smaa.

Jeg ffal derfor antage Forsinkelfts-

buen fra h zzz o til h Maximum = 3 og

= 2Z.

Ved da at differentiere

'TEqvationen for lri §. e, haves:
Sin. (y4-ß—-3) zzz

Tang. aCof. (x — ß—x')
eTang.
—g)

Den samme giver for h — O, naar oo negativ:
Cof.

—

Cof. (g--- ß--eTang. L (2Ä —2^)»

Fra disse tvende 2Eqvarioner haves:
- C°r- (—ß-o) Cof.
ZZZ ■H^CoC. 2(-L —ä) 4
* Cof. 2(84,ß-~^)J

= j[i 4- Cof. 2(ä—3)] — Sin. («4-ß—S)2;
&a-(^

S) — Cof (---S), og derfra ’

q^ang. g __ ____ -__ §ln- Cß— ______
± ang. 8 — Cof.
cot (ß - Z/
8 bestemmes saaledes ved folgende tvende 2Eqvationer:
Tang. 8

Tang. 8

Sm. Q—ß)
Cof.(5 —Øj-Cof.^-})
i
r Cof. (ra_g) —,) -i
2(« —Z) -9* LCof. (^4-/3 —2?4<»)J

1 hvor A er Halvdelen af
I

’

I

den observer,-Forsiakelsesbue.

J

Den sidste af disse Wgvanoner syldestgiort giver den sande Vcerdie af a og
Tang. 8.

ru s

§. 5-
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Naar «. er liden, kan man og bruge felgende Fremgangsmaade.

Hoved-

formckn (§. 2) var

= C°r-

L —D) — Cof. (« —8 —ß) . e—A(=t-«")

zzz. Cof. (A—-8—-/3) — Cof. (sr—8— /3)
X e~—

Nu er e~JA

-/3) — (« —«—ff))^

—«—/3) — (w—/3)) == e—-A'(Sin. (#—3—ff) — Sin. («—.s—ff))

—A'fSin. <«—ff—*
)

Xe

— Sin- (u—z—ßy A

6

X rc.

Af denne Rcekke tages kun det ferste Led, da d. felgende maae fficlle lidet fra i.
e

A (S1IL (ar "«"ff) — Sm. («--«--ff)) = r_[a(Sin. (ct—8—/3)—Sin. (cd—8—/3))

4« — X 2C.]

Tages nu af denne kuns de tvende ferste Lede, hvilket faa meget bedre gaaer

an, fom dette formindsker e~"AX«”®), da derimod forrige Bortkastning for
merede samme, faa haves:
ilrrnllrx■ Oof. («—8—/3) — Cof. («—8—/3)

Å Cof. («•—8—/3)

X [Sin. («—8—/3) —, Sin. (&j—8—-/3)]
*
Lad Cof. (<Å—8—/3) Tang, 8 vcere — Tang. 8, saa saaeS

= CoE

L))
*
(S

- Cof

34««)).

Denne ^Eqvation bliver saaledes noget ncrr den simpleste muelig, og gicrlder
egentlig kuns for smaa Vcerdier afVi gaae til Slutningerne fra samme.

Krængninger og Svingningsbuer i ^oen.
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§- 6.
h vil blive Maximum naar æ = ß^y
«;
*

h blive o naar

8 = a,

for'negativ

vil derimod

a —0 —y;

altsaa naar æ = a — 2(ß4a
*
é).
Hele Forsinkningsbuen er altsaa her det Dobbelte af Forsinkningsbuen til h
Maximum.

leftningsbuer.

Denne Egenskab har derfor fornemmelig Sled for smaa Op-

Det er klart Instrumenter giver Vcrrdien for 2(34«-^

og da ø maae forhcr voere bekiendt, haves Vcrrdien af 8 — 8.

haves

Som nu videre

= Cof (c&—8—0), faa kan a fra disse tvende Data sindes.

I Hensigt til Oscillationstiden, vil, som let sees, den i §. 3 fundne
Wqvalion endnu gieelde, naar blot enkelte Constanter forandres.

Er t Tiden

af en heel Oscillation, haves altsaa:

™ Sin. Z(«—(0 4«
S outer man 0 er i denne = o,

2c.J,

sammenligner derpaa med den analoge

Mqvation §.3, og antager saavel de drivende Krcefrer som og Forsinkelses
buerne 0 og (8 — 8) ligestore, saa vil der klart sees ar Krcrfterne, der afhcenge
af O.vadraren af Hastigheden, ei som hine tendere ril at forkorte Oscillations

tiden, men tverlimod snarere forlange den; thi da 8 er mindre end a,

er

altid fierce end 1, da derimod i hiin Udtryk Cof. 0 eller Cof. (8 — 8)

er stedse mindre end i.
§- 7-

TEqvarionen i §. 2 samt de i §. 4, 5, 6 derfra udledte kunne ligefrem
anvendes til er Skibs Svingninger, disse ffee om en Tyngdcaxel eller om en

hver

4)0

H.

Forssg til at maale Skibenes Krængninger rc.

hver anden Axel.
Man behover blot at erindre, den almindelige Vcrrdie for
N er^- taget i Hensigt til Axlen hvorom Svinget ffeer.
Men det er hoist
rimelig al Vanders og Luftens Modstand mod et Skibs Svingninger dependere
ei alene af Qvadratcn af Svingningshastigheden, men og af denne enkelt.
En altnindcligere Theorie vil altfaa formodentlig, udkrcrves.

Dette vcere som

del vil, saa maae det forste Neqvisitum vare at de ungefcere Vardier af Sving

ningstider og Buer, af Tyngselspunctets Situation, af de modstaaende Krcrfters Hovedvirkninger og Egenffaber o. s. v. erholdes.

Uden disse Data vil

61 brugbar Theorie vcrre hoist vanffelig, om ei umuelig, og dertil er det at
de foreflagne Instrumenter ffulle bidrage, dersom den med samme intenderede

hensigt er nogenledes opnaaet.
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Math em atisk Betragtning
over

den Mangde og Vagt af Levnetsmidler,
som

udfordres til et Mennesscs daglig nodtorftig Underholding.
Ved

Niels M o r v i l l c.

^^aadelighed t Mad og Drikke bestaaer i del for den menneskelige Narur
passende Maal af Fødevare, og retmæssige Forhold mellem sammes faste og
flydende Dele, i Overeensstemmelse med den Forhold, som befindes mellem
Menneskers Legems faste og flydende Dele (*
),
der bestandig bsc vedligeholdes.
Det er alrsaa Bestemmelsen af Fodevarenes Vægt, samt Forholden mellem
Tyngden af deres faste og flydende Dele, der giver det physiske Maal paa
Maadeligheds Bestemmelse; og Hensigten med denne min Afhandling skal
derfor væve, ar beregne det for Menneskers Narur bedst passende Maal paa
Vagten af daglig sornodne Fodevare, fmel faste som flydende Dele.
Der
(*) Et fuldvoxen Menneske veier igo Pund; deraf de 45 Pund faste Dele, Blodet 7»
Pund, øvrige V«dsker 65 Pund. iLlem Pag. 364. bruget regnet Diodels Tyng»
de kil 55 Pund.
Vty Samling. V. B.
MMM
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Det er bckiendt at Sanctorius har i 30 Aar opofret alle timelige For
lystelser, alene for. at afvcie det menneskelige LegewS Oeeonomie, og bestemme
saavel Vcegten af de Fodevare, der udfordres ril et fuldvoxeu Menneskes dag
lig nodrerftig Underholding, som han har udfunden at være g Pund, fom og
Forholdem mellem faste og flydende Dcle, den han bestemmer al være som 3
til 5; saa at el Menneske behover dagligen 8 Pund Fodevare, hvoraf de 3
Pund skulde vcere faste Dele, og de 5 Pund flydende Dele; denne Forhold
har han siuttet, ved ar afveje Legemet« daglige Indtægt og Afgang, samt
den uformærkre Uddunstning; men da den af ham bestemte Vægr af fornodne
daglig Fodevare er ved Iagttagelser afpasset i en varni Himmelegn, og ci kan
passe sig saa vel for de kolde som varme Lande, men maa forandre sig efter
Luftegnens Beskaffenhed, og desuden maa være ulige stsrre for dem, fom
have ftrængt Arbeide, end for dem, som cre i Stilhed, har jeg efterssgt,
<it udfinde en nærmere Bestemmelse, ved at anvende de af Al'SNt Berntft'll
Bergen udi hans Skrivt, kaldet Danmarks og Norges frugtbare Herlighed,
snforre Spiisningstaxter.
Af alle i dette Skrivt auferte SpnSningSlaxrcr
synes den Pag. 633 benævnte Krigs -Udfpiisningsraxt at være den meest be
stemte, og den, hvorefter man sikkerst kan giere Beregning over, hvor stor
Vægt af Spise og Drikkevare eller, faste og flydende Dele, der udfordres ti!
en fuldkommen Karl. Bemeldte Krigs-SpiiSningSkaxt er folgende: En Per
son gives Dag og Nat Brod 2 Pund, Al 3 Potter, Kiod 2 Pund, og Smsr

2. Pund,

hvortil fsieS: om Fiskedagerie, eller naar Kiod ci kan haves, gives
saa megen Fisk, Ost eller anden Victnalie istedet for Kiod og Swor, som til
LivetS Ophold lizesaa meget kan forsiaae.
Desuden har Arent Berntsen i
foregaacnde forklaret delS rette Ligning, hvorvidt Proviant af et Slags istedet
for et ander, fom ikke haves, bor ar spises, og blandr de mangfoldige anforte
an feer jeg fom de mærkeligste: ar en Tsnde Torsk med Hoved og Been er be
regner til 380 Maaltider, uden Hoved og Been til 490 Maaltider, ud5N
Hoved men med Been ril 430 Maaltider.
En Tsnde Tronhicmsk Sild er
beregnet til 904 Maaltider til Frokost.
Forbenævnte Krigs - Udfpiisningsraxt for een Perfon Dag og Nar Bred
2 Pund, Al 3 Potter, Kiod 2 Pund, og S mer Pund, er den Andeel af
Fodevare, hvorefter jeg sikkert kan beregne, hvad Vagt af Spise- og Drikke
vare,

som udfordres til et Menneffes daglige Underholding.
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vare, eller faste og flydende Dele, et arbejdende Menneffe i en kold Himmel
egn behover til sin nodtorftige Underholding.
Da Vcegten af en dansk Cubikfed Vand er 62 Pund, og en Polte er — ™ Cubikfcd, faa er Vcegten af
en Potte Vand ™ 62 Lod; men da efter I. Faggots Forssg lige Maal af
rcent Vand og Al forholder sig i Henftende til Tyngden fom 1559 til 1624,

saa

bliver Vcegten af en Potte Vand, i Forhold til Vcegten af en Potte Hl,

som 1559 til 1624 > folgeligen veier en Potte Hl

X 62 Lod n 64^

Lod; men efter en anden bekiendt Proportion besinder jeg denne Vcegt en liden
Brok mindre, saa man kan antage en Potte godt HlS Vcegt at vcrre 2 Pund,
hvorved tillige maa agtes, at man herved forstaaer Vcegten af det Slags Al,

der efter Arent Berntsens Forklaring er af den Beskaffenhed, ar 48 Tsnder
Malt og 9 Lispund Humle er beregnet til 144 Tsnder Al, der er den samme
Proportion mellem Malt og Humle, som for ncerveerende Tid felgeS af KiobenhavnS Bryggere, nemligen til hver Tsnde Malt 3 Pund Humle.
Da
der, som forhen meldt, efter Arent Berntsens Beretning, udfordres til
Krigs-Udspiisningstaxt for een Person Dag og Nat 2 Pund Brod, 3 Potter
Al, 2 Pund Kiod og I Pund S mor, saa bliver Vcegten af det, fom en
fuldkommen Karl behover Dag og Nat til Spise og Drikke, 2 Pund Brod,
6 Pund Al, 2 Pund Kiod, samt Pund Smor, som tilsammen udgior io|
Punds Vcegt af Spise- og Drikkevare, saa man deraf vil temmelig sikker
kunne flucte, at en fuldkommen Arbcidskarl maa i den kiolige nordiske Him
melegn behove omtrent 2 Pund dagligcn mere af Fodevare, end som af Sanctorius er bestemt for den italienske Himmelegn, da de 8 Punds V.'vgt af
faste og flydende Fodevare kan kuns passe sig i en italiensk varm Luft, for den,
som er i Stilhed, uden at vcere beskieftiget med strengt Arbejde; ikke destomindre kan man dog, i Henseende til Ferholden mellem de fornodne faste og
flydende Fodevares Mcrngde folge den af SanctdNi) bestemte Proportion,
saa at en krigsfor Arbejdskar! vil behove dagligcn henved 4 Pund faste'Fodevare og 6 Pund flydende Fodevare.
Hvad Tcethed og scercgcn Tyngde de faste Fodevare bor have, famt hvad
Flydenhedsgrad de flydende Fedevare bor have, maa man overlade til den Na
turkyndiges og Lagens neiere Bestemmelse; dog bor jeg ikke undlade at bringe r
Mmm 2
Erin-
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Erindring, at der er saa stor Forskicl i de flydende Materiers Flydcnhedsgrad,

»

o: naar Vandets Flydeuhed tUkiendegives ved 1000, betegnes Olivenoliens
Flydenhed ved
Linoliens Flydenhed ved 149, hvorom kan eftersees
-n Afhandling af Monier udi Hirt, de Pacademie de Paris for Aaret 1741.
Da et fuldkomment, sundt og velskabt Barn fedes til Verden mcd 8
Punds Tyngde, der er omtrent
eller
af den Tyngde, det faaer, naar
der er bleven fuldvoxcn, saa sluttes, at et Menneske, som er i Stilhed, forrcerer dagligen af Landets Produeter og Fsdevare omtrent saa meget i Vcegt,
fom •— af hanS egen Tyngde veier, eller saa stor en Vcegt af Spise-- og Drik
kevare, fom den Vcegt, Mennesket havde da det blev fod.
Jeg overlader
kil Naturforskerne at uuderssge, om denne Scetning kan i Almindelighed have
Sted i Dyreriget.
Efter saaledeS at have beregnet det physiske Maal paa Maadelighed i
Mad og Drikke, saavidt samme bestemmes af Fodevarenes Vcegt, vil jeg
betragte det statistiske Maal paa Maadelighed, der bestemmes ved at ndsinve
Len Mcrngde raae Kornvqrer, hvoraf samtlige dagligen fornedne Fsdevare og
Levnctsmidler frembringes, eller hvortil de kan reduceres, saa man bestemmer,
af hvor stor Mcengde Kornvare de fornedne Fsdevare ere tilsammen frembragte.
Ved denne Overvejelse vil man scettcS istand til, at oversee, hvilke Slags FsVevare der bersver Landet den stsrste Mcrngde Kornvare, og hvilken der er den
for Landet og Staten fordeclagtigste Brug og Nydelse af Fsdevare.
Kornvare er det vcesemlige Slags af alle Fsdevare, og af den Natur,
alle de almindelige Fedevare, endog Kisd, deraf kan frembringes, saa ar
alle Slags Fsdevare kan reduceres og forvandles til Vardien as det falles
Maal, nemlig Tsnde Korn, der i sin Natur er den retteste Unitet, og det
for Staten bedst paffende Maal paa alle Landets Natur- og Kunstproducter,
eftersom alle Landets Producter og Vare maae stige og falde udi Forhold med
en Tends Korns Priis, hvorudover det i forrige Aarhundrede og i aldre Ti
der har varet et almindeligt Maal paa Jordskyld, da en Tonde Korn har
bemcerket en Tsnde Gammel Matriculs Hartkorn, hvis Tonde Korns aarlig
Afgivt har voerer beregnet, i Forhold med de under det gamle Matriculs Hart
korn, henregnede Jordejendoms og anden Herligheds aarlig Jndtcrgt.
Dette

sr

har foranlediger mig den Eftertanke, ved Beregning ar reducere der, fom udfordres
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fordres ril et Menneskes daglige Underholding, til Procent af bestemt Mirngde
Korn, og deraf udfinde, hvad Maal af Korn der dagligen, eller i en bestemt
Tid, udkkavcs til ar frembringe samme, saavelsom, hvor ulige Meengde af
Kornvare er SlagS Fødevare udkrarver, fremfor er andet, til sin Production.
Deslige Beregninger ere i mine Tanker et Middel til at veiledcS til Chineferurs oeconomiske Ternkemaade, der ere faa betcenkfomme i deres landoeconomiIndretninger og Foretagender, at de lade Canalerne vcere deres Heste, og
giøre sig en patriotisk Samvittighed af al holde Heste, eftersom de med rette
ansee, at de tage Brødet af Munden paa Mennesker; en Tanke, som man
endog skal finde hos en retskaffen fornuftig dansk Landmand, der anfter det
for sin oeconomiske Pligt, saavel imod Landet, som imod sig selv, at holde
det scerreste Äntal Heste, som heistnodvendigen behøves til Jordens Dyrknings
Som forhen meldt udfordres til en kcigsfør Karls Befpiisning Dag og
Nat 2 Punb Brød, 3 Potter Hl, 2 Pund Kiød og | Pund Smør.
Fop
da at udfinde, hvad Maal af Kornvare, der frembringer disse forffiellige
Slags Fødevare, vides, al ril at beregne hvad Kornmcengde, der.udkrcevcs
til ar frembringe te 2 Pund Brsd, haves, som almindelig bekiendt, den
Forhold, at wo Pund Rugmeel giver 133 Pund Brød, følgeligen frem
bringes 2 Pund Brød af 1 T6y7T Pund Rugmeel.
Naar man ellers lcegger
Arent Berntsens opgivne Bestemmelse til Grund, at nemligen til 1 Tønde
vel igiennembaget Skvfte eller Kavring-Brød behøves D Tønde Meel, og ar
det bløde Brød skulle veie 9 Lispund, men Kavring- Brød 6 Lispund, faml
at der af en Tende Rug beregnes 132 Pund fiinr og vel igiennembaget Bred,
fik man et mindre Udsiag, end som forhen er beregnet; men da her ikke er
Sporg<maal om fiint Brød, men om alt det Brod, som kan frembringes as
Melet, hvortil Rugen er malet, saa kan man ei heller grunde nogen Bereg
ning paa disse Arent Berntsens Data, men maae lade dem beroe paa derr
almindelige antagne Proportion, saaledeS som forhen er meldt, hvorved jeg
dog tillige maa bcmeerke, at de af Tillet i Paris foretagne nye Forsøg bevidnS
noksom den Uvished og Ulighed, der findes i Vsegten af det Brød, som er
bagt af ligestor Maal Deig.
Zeg vil alene (inføre dette til Beviis, som Til
let bcmcerker, at af 50 Brød, som bleve satte i samme Bagerovn, og vårs
alle af ecus Deig, hver til 4 Pund og 10 Unzer, udkom hver Brsd med forMmm z
ffiellls
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skiellig Vcegt, dec bestod i en Forskiel af 4 j U"zer, og naar Brod vciedes
strax efter at de vare komne af Ovnen, havde de endnu r kil 2 Unzer at tabe i
deres Vcrgt, fsr de bleye kolde.
Hvad Indflydelse endog Brevets stsrre eller
mindre Lcrngde har paa dets Vcegt, flutkeg deraf, at 4 Pund og 10 Unzer
Deig, forn man burde anses at maakte give 4 Pund Brsv, veiede efter at der
fom af Ovnen kunS 3 Pund og 5 Unzer, fom paa lange Bred giorde cn Forstkiel af 1L Unzer paa 4 Pund og 10 Unzer Deig.
Alt dette uagtet, vil jeg
holde mig til det forste Udflag, at uemligen 2 Pund Brod frembringes af
i
Pund Rug me el eller omtrent af i| Pund Rug, hvilket endog bekrcefteS
af el mig bekicndt Forssg, at af 2 j Skieppe Rug er bagt 79 til go Pund
Brod.
For at udfinde, hvor meget Korn der udfordrcS til at frembringe de
Z Potter Al, som udkrceveS til en Arbejders Underholding i Dognet, da vides
af Arent Berntsens Bestemmelser, at til 144 Tender Als Brygning udfordreS 48 Tender Malt og 9 Liepund Humle; folgeligen r Tsnde Malt og
Lispund Humle til 3 Tsnder Al, eller -3- Tsnde Malt og 1 Pund Humle til
hver Tonde Al, den samme Proportion af Malt og Humle, som endnu bru
ges ved Albrygningen i Kiobenhavn; og da en Tonde Al itrdeholder 43 Cubikfod, folgelig 136 danske Potter, nisa man befinde folgende Forhold: at
136 danske Potter mane forholde sig til f Tonde Malt, tilligemed 1 Pund
Humle, ligesom 3 Potter til det fierde Proportionaltal, som blider
Sonbe
Malt, tilligemed 37 Pund Humle; men da der efter Arent Berntsens Op
givende udfordrcS 48 Tonder Byg til at frembringe 52 Tender Malt, der og
er temmelig noie overecnsstemmende med hvad fom tiu almindeligen regnes,
uemligen, at af 8 Tsnder Byg faaes 8 Tender og 4 Skiepper fuldkommen
godt Malt, faa sluttes, at
Tonde Malt, fom udkrcrves til 3 Potter godt
Al, frembringes af 7~ Tonde Byg, eftersom 48 : 52 —
: tIt paa det
norrnieste, og folgeligen behoves til 3 Potter godt Al 77 Skieppe Byg; men
da Borgten af en Tonde Byg er zzz ig6 Pund, faa bliver Vcegten af tt7
Skieppe Byg — >4^ Pund, fa a man paa det ncrrmeste kan regne, at de 3
Potter godt daglig Al udkrcever i4 Pund Byg, og at del O.vantnm raae Korn
vare derved giores krafteSleS til videre Brug for Menneft'ct.
Ontendft'iendt
man herimod kunde indvende, at det Ovcrblivende, nemlig Masken, kan des
uden tiene til Fode for Koer, til MelkningenS For mere I fe, faavrlfom og til

SviinS
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SvNnS Feedning, saa er bet dog en Brug deraf, fom ei umiddelbar tiener
Mennesket til Fode, og Betingelsen desuden af det Slags, fo tu ei er forno
den, da Halm- og Heefoder, fom er ubrugelig til Menneskets Underholding,
kan udrette det samme; man kan derfor med rette ansee den Mcrngde Korn,
fom ved Albrygning er giert kraftesløs og uduelig kil videre Brug for Menne
sket, maa regnes som et virkeligt Tab og Afgang i Korrnucrugden, eftersom
famine ved denne Forvandling ganer gandske ud af den Product-Classe, som
umiddelbar foder og underholder Mennesket.
Endnu staacr tilbage at bestemme, hvor stor Mcengde Kornvare man
kan regne der udfordres til nt frembringe 2 Pund Kiod, som dagligen udkrarveS til et arbejdende Menneskes Underholding.
Omendskiondt jeg indseer,
at dette maa kunne bestemmes paa mange forskiellige Maader, saa er jeg dog
uvis em, at udfinde den rigtigste Bestemmelsesmaade.
Dersom et Faenød,
hvilket som helst, kunde til oeconomrsk Fordeel beständigen fodeS med Korn,
saa vilde det ei vcrre vanskeligt at udfinde, hvad Mcrngde Kornvare der ved
dets Underholding gik med, og hvorledes det Hele skulde lignes paa Voeqten
af hvert Pund Kisd; men da det Kiod af Dyreriget, som udfordres til Men
neskets Underholding, ikke nødvendige» behever at betragtes som et Product,
der er frembragt af Kornvare, eftersom det endog kan produceres uden Hielp
af Kornvare, nemligen deels af Halmfoder, deels af Hoe og Gras, eller og

produceres deels af Foder, deels af Korn; stuit s, at man ikke med fuldkom
men Rimelighed kan, ved at flut te fra den anvendte Kornmcrngde, giøre Be
regning over hvad Borgt af Korn, der bor regnes at vorre forloren imod bestemt
Borgt af Kiod, fem tiener til Menneskets Underholding.
Ligefaa lidet vil
ni au af Kiedets forholdsmorffige Priis imod KornvareneS Vcrrdie kunne flut te,
hvormange Pund Korn der regnes imod visse Pund Kisd, eftetsom der er in
gen stadig Forhold imellem Kornets og Kisdets Priis, hvilken Ustadighed hid
rører af Kornvarenes faavclfcun Foderets ulige Morngde, i Forhold til Ind
byggernes Antal, faovelfom og i Forhold til det Antal Fårehoveder, der cre i
Landet.
Kornpufen for sig betragtet beroer paa mangfoldige Omstcendigheder,
faavel den Maengde, der fra forcgaaende Aar haves i Forrgad, fom og ben
Mer node, der i indeværende Aar er avlet, famt Folkemcenqdens Størrelfe og
Kornvarenes udenlandske Priis, fmclfoni Courfen og Handelsbalancen.
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Foderets Priis afhanger ci alene af Kornets Priis, men beroer tillige paa
mange andre Omstcendighedcr, faafom paa den Forsynlighed Landmanden har
viist i at overgiemme Foder fra foregaaende Aar, faafcemr famme har ind
bragt mere end det nodvendige; endvidere beroer Foderets Priis paa den i
Landet indavlede Halms Mangde, HeebieringS Mangde og Droielse, fa ritt
der Anral Hoveder og Creature, der er i Landet; og da alle disse Omstandigheder ere af faa fcrffieUig Beskaffenhed et Aar imod et andet, vil KiodetS vir
kelige Vardie i Forhold til Kornvare af flere end een Aarfng have forfkiellige
Forandringer, faa man dcSaarfag ei letteligen vil kunne fa ft fatte en i Hen
seende til Vardien bestandig bestemt Forhold mellem bestemt Vagt afKiod og
Korn.
Vel har den gamle Landgilde-Taxr fastsat 3 Faar af lige Vardie med
en Tonde Byg, en Oxe til 4 Tender Byg, 12 Gas af lige Vardie som en
Tonde Byg, 32 HonS af famme Vardie fom en Tonde Byg, 16 Snefe
Liimflords Aal til en Tonde Byg, 24 Snefe TEg af lige Vardie med en Tsnds
Byg, 120 Flyndere lige med 2 Skieppcr Byg, 32 Lispund Halm af eens
Vardie med 2 Skicpper Byg, 12 Skiepper Humle lige med en Tsnde Byg,

Tsnde eller 30 Kander Honning af eens Vardie med 6 Tender Byg, 4
Las Hoe mod en Tsnde Byg, en Tonde Hvede af lige Vardie med 12 Skiep
per Byg, en Skicsspe TErter af lige Vardie med 1 Skieppe 2 Fierdingkar
Byg, en Kalv lige med 2 Skiepper Byg, en feed Koe af lige Vardie med
Z Tonder Byg, 6 Lam lige med en Tsnde Byg, en Lax eller Arrcte til en
Skieppe Byg, et fedt Svin til en Tonde Byg, en Tsnde faltet Ters^k af
lige Vardie med 2 Tender Byg; men jeg feer ikke, at disse Bestemmelser,
som i forrige Aarhundrede kan meget vel have havt Sted, nu kan passe sig,
eftersom der ikke befindes den Forhold mellem disse Landprodnctcrs narvarende
Priis.
Ikke alene ere Kornpriftrne nu ulige heiere, end de i forrige Aars
hundrede have varet, men det meest markclige er, at andre LandelS Fedevare
har varet i langt mindre Priis, i Forhold til Kornets Vardie, end de nu
ere, hvortil den fande Aarfag maa ligge i Landets nferdeelagtige Vindfkibelighed.
For dog at erfare, hvad Udflag man faaer efter disse Bestemmelser,
vi! jeg forsoge Beregningen af et Pund Kiods Vardie, reduceret til Korn
vare.
Som forhen meldt skulde en Oxe varet at anfee lige med 4 Tender
Byg, efter gammel Remerie- og LandgildsspecieS-Taxt» man anfter Middel
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vcegten c,f det Kied, som er paa en Slud, at vare 12 Lispund, naar Hund,
Indvolde oc| Hoved eve frakagne, fom regnes til Vederlag for Slagtningen;
sg da 12 Lispund eller 192 Pund Kied maa forholde sig kil 4 Tender eller 32
Skiepper Byg, fern 1 Pund til det behsrize Antal Skiepper Byg, ril hvis
Vcerdie Kiodet reduceres, siuttes, ar 1 Pund Kied efter den Proportion
mnatte reduceres ril lige Vcerdie med J Skieppe Byg; og folgeligen bliver de
2 Pund Kiod, fom i Dsgnet udkrceveS kil en Arbeidskarls Underholding, af
lige Vcerdie med | Skieppe Byg, og efter den Regning maatte et Pund Kied
koste 2? Skilling, naar en Tende Byg koster 8 Mark; men da man ved denne
Beregning ei har tillige rager Talgen i Betragtning, vil et Pund Kisds Veer
die kunde beregnes til 3 Skilling, naar rit Tende Byg koster 8 Mark, og fol
geligen til 6 Skilling, naar en Tonde Byg koster 16 Mark; faa man sikker
kan anfee de ril en arbeidende Karl i Dognet udfordrende 2 Pund Kiods Vår
die lige med I Skieppe Byg.
Forinden man ellers med den fuldkomne Nsiagkighed skulde kunne bestemme Forholden mellem Kisds og Korns virkelige
Vcerdie, maatte man have Forssg og Erfaringer om KiodekS Desiclfes For
hold mod Kornvares, naar hver Sort for sig anvendes ril den menneskelige
Underholding; faavelsom og ved Erfaring undersoge, hvormeget en og samme
god Jordsmon kunde bidrage kil Menneskero Ophold, i de tvende forfficlliqe
Tilfalde, naar enken det Hele brugtes alene ril Hollcrnderie, eller naar der for
det meste bruqkeS til Kornavl; derved sikulde man allerbedst kunne udfinde,
hvormange Skiepper Kornvare, der for den menneskelige Nodtsrft bor ligneS
ligegyldig imod et bestemt Antal Pund Kied; tuen denne Bestemmelse er saa
indvikler og vidt udstrakt, fit den vilde udkræve en sårskilt Afhandling; jeg vil
derfor, indril noget neiagtigere-bliver bestemt, anfee 2 Pund Kied ot bidrage
ligefaa meget til et Menneskes Underholding, som f Skieppe Byg.
Ihvor
vel dette synes at vare en betydelig Virkning af 2 Pund Kied, at det skulde
bidrage ligefaa meget kil den menneskelige Underholoing, som | Skieppe eller
7 I Pund Byg, saa vil man dog efter almindelig Erfaring rilstaae, at Kiodvarcs Brug er i Huusholdingen til stor Besparelse paa Kornvare.
Dct er
en Straf, at ikke nyde andet end Vand og Brod, men det vil aldrig kunne
ansees for en Straf, at drikke Vand kil Kisd, jeg mener Vand, som er kogt
paa Kiedet; og naar Naturen paa denne Maade forsynes med den Mcengde
th Samling. V. B.
NNN
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flydende Dele, som efter det Sanctoriffe Forhold udkreeves i Forhold med de
faste Dele, saa behøves hverken Øl eller andre spiritueuse Drikkevare.
Af oh foranførte siukteS da, at der til en Arbeidskarls Underholding i
Døgnet udkroeves i4 Pund Rug, i| Pund Byg,
Skieppe Byg, eller
tilsammen i Z Pund Rug og
eller ncesten f Skieppe Byg, eller naae alt ves'
tucercs til Skieppemaal, da udfordres i Døgnet til en Arbeidskarl
Skieppe
Rug og | Skieppe Byg; men naar Arbeidskarlen fa aer Kiød i den Forhold
til Brødet, fem forhen meldt, forbruger han kuns 2 Tønder og 5 Skiepper
Rug, samt 3 Tender Byg aarligen, som stemmer temmelig nøie overeenS
med det, som findes anført i et dansk Skeivt, udgiven i Viborg 178b under
Titel: Oluf Pedersens Svar paa SpsrgZmaalet, Hvorledes bruges en
Bondegaard bedst, indrettet for Provindsen Jylland; og afviger ei heller
berydeligen fra den Bestemmelse Professor Leganger har opgiven, nemligen,
et et Mennige i Norge behøver til sin natlige Underholding 6 Tønder Havre
og i Tønde Byg.
Saa meget mere Kiød et Menneffe nyder, saa meget
mere bespares Kornvarene; men da Msr. Broufionet ved en Memoire udi

Pariser Videnskabs-Selffabs Skrivter har i Aaret 1785 bemcerket, at den
Mnngde as Fødevare, som Menneffet bør nyde af Planteriget, ni a a forholde
sig til den Mcrngde, han bør nyde af Dyreriget, som 20 til 12 eller 5 til 3,
eftersom de 20 af Menneskets Teender høre til grces- og frugtcrdende Dyrs
Classe, men de 12 Teender til kiøderdende Dyrs Classe, saa siuttes, at Pro
portionen af Kiødets Vcrgt mod øvrige Fødevares derefter meget vil forandre
sig, eftersom da de f af Vcrgten af alle de faste Dele, Mennesket dagligen
nyder, bør vorre Kiødvare, og Resten andre Slags Fødevare af Planteriget.
Det er ellers mcrrkeligt, at man blandt de gamle Spiisningstaxter, hvoraf en
stor Mcrnde i Scrrdeleshed forekomme i Arent Berntsens Dannemarks og
Norges frugtbare Herlighed, ikke forefinder anden Slags Drikkevare end Al,
og ikke en eneste, hvori Viin eller Brcsndeviin er navnt, (maaskee samme i de
oeldre Tider er efter Pauli Ord forbeholden dem at nyde, som har havt svage
Maver); men da spiritueuse Drikkevare nu udgiør en Deel af Arbeidsfolks
nødtørftige Underholding, er det i mine Tanker vigtigt, ved Beregning at
undersøge, hvad Mængde af Kornvare der opofres ved Brugen af Brcende*
Viitt
Til denne Beregning har jeg fra adskillige Steder erholdet følgende
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Efterretninger, og meget troværdige Erfaringer.
Af en Tonde Hvede er
erholder 60 Porter Brcendeviin til 4 Graders Styrke; af en Tsnde Nug der
imod 54 til 55 Potter Brcendeviin til samme Graders Styrke; af 34 Tsnde
Hvede om Vinteren, eller 3. Tender Hvcye om Sommeren, samt Z Tonder
godt Firedalers-Al er brcendt 7 Ankere Brcendeviin, hver til 40 Porter, og
alt til 6 Graders Styrke; 4 Skiepper Hvede, 3 Skiepper Rug og 1 Skieppe
Malt har givet 44 Potter Brcendeviin til 6 Graders Styrke.
Der er bekiendt af Faggots Forseg, hvorover en Tabel forefindes udi
det Stockholmske Veltenskaps Academics Handlingar, at naar man rager en
ligestor Mcengde af reneste Vand og af Brcendeviin, saa skal Tyngden gf
Vandet forholde sig til Tyngden af Brcendcvinet som 1559 til 1450; men da
en Potte Vand veicr 62 danske Lod, saa veier en Polte Brcendeviin, efter
benævnte Forhold, 57t Lod; naar man gisr Beregningen efter Krustns
Hamburger Contorifi, udgiven i Aaret 1761, befinder^man 58 Lod at vare
Vagten af en dansk Polte Brcendeviin, hvilket sidste Udstag jeg vil benytte
mig af, for at undgaae ufornsden Brek. Eftersom da den Mcengde Broendeviin, som frembringes af lige Maal af Hvede og Rug, forholder sig, i Overesnsstemmelse med foranfsrte, som 60 til 55, eller 12 til 11, men 4 Skiep
per Hvede tilligemed 3 Skiepper Rug, samt 1 Skieppe Malt giver 44 Potter
Brcendeviin til 6 Graders Styrke, saa kan man ved Beregning fltitte, at en
Tsnde Rug kan give 40 Potter Brcendeviin ril 6 Graders Sryrke; men da
1 Polte Brcrndeviins Vcegt er 58 Lod, saa er Vcegten af 40 Potter Bccendeviin = 724 danske Pund, og da en Tonde Rug af mellemste Sort veier 208
Pund, skiondt den og kan vcrre af den Bonitet, at den veier 216 Pund, saa
sluttes, at der ved 724 Pund Brcendeviins Drikkevare i det ringeste fordestil
leres 208 Pund Brodkorns-Vare, og da 100 Pund Rug beregnes at give
133 Pund Bred, saa giver de 208 Pund Rug det Antal 276 Pund Brod;
folgeligen odes 276 Pund Brod ved 724 Pund eller 40 Potter Brcendeviins
Branding, saa at for hver Potte Brcendeviin, der drikkes, spildes der
Pund Brod.
Naar da en Landarbeider nyder 4 Potte Brcendeviin om Da
gen, foruden sine fornedne Fodevare, der forhen ere beregnede til 10 Pund,
og Hvorpaa der.ikke savnes Exempel paa Landet, saa fortærer han virkelige»
en Trediedeel mere, end som til Nedrorft udkræves, og derved bidrager til
Nnn s
Korn-
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Kornvarenes ufornebne Afgang, felgeligen og til Kornprisernes Forhøjelse.
Vel kunde imod anførte indvendes, at oniendsikiendt en Tende Rug brandes til
Broendeviin, efterlader den dog mere end Brandeviin til MennesiketS N årring,
faasom Spel og Drank, som bliver tilovers efter Brcendingen, bliver til Fods
for Koer og Sviin, hvorved Melkningen forøges hos Koerne, og Fedmen hos
Svinene, til Menneskers Norringsmidlers Formerelft;-men da det ingenlunde
kan erstatte det Brodkab, som Brcendeviinkbrcrndingen virkeligen foraarsager,
og Melkningen hos Koer kan virkeligen forøges ved andre Midler, f. Ex. Kløvergrcesning og Høebicring, Creature kan fedes, uden at det behøver at |Tee
paa Kvrnvarcs Bekostning, stuttes, at Brcrndevii^slTrrending foraarsager en
virkelig Afgang i de for Landets Indbyggere nødtørftige Kornvare (*)♦,
Anførte Beregning vil da give en sikker Overbevisning om, at uumå
delig Brug af Drikkevare formindffer fangt mere Landets Producter, end
umaadclig Brug af grove Fødevare.
Faacc en streeng Arbejder grov Fode og
tynde Drikke til sin Mad, nemlig faste og flydende Dele efter forhen navnte
Sanrtoriske Forhold, staaer han es faa stor Fare fer, at nyde mere end det,
fom hans Natur udkrcever, og er da langtfra ei faa meget udsat for Fraadferies Lyst, som den, der gicesteS med fro?jene Retter og paffende spirimeuse

Drikkevare.
Uagtet at Brcendeviinsbrcending i Almindelighed, fom forhen beviist,
fan siges at foraarfage Afgang i de til Landets Indbyggeres Ophold nødtørft
rige Kornvare, faa kan det dog ikke ncogteS, atlBrcrndcviius nødtørftige Brug
paa en vis Tid af Aaret, jeg mener i den hedeste Arbejdstid af Sommeren,
fan vcere Landet til virkelig Fordeel, da en fa are liden Portion Brcendevinr
vil kunne bespare en heel Potte Hl, og desuden ved maadelig Brug meget
bedre vedligeholde ArbeidsfolkeneS Sundhed, famt deres Fyrighed og Drivrighed til Arbejde.
For at herom give en tilstrækkelig OverbeviiSning , vil
jeg ved Beregning udfinde, hvor stort Maal af Hl, famt hvor stort Maak
sf fexgraders danstk Broendevim der udfordrer lige mange Pund Korn.
Da
49

)
(*

Dog maa man her tillige fæage Marke til, at ven Dreielss og Naring, fom ved
Brantsviinsbr«nding frtmbrinneé af Spolen, kan efter Slutning af tilforladelig«
Data beregnes at vare lige med £ af Brandekvrnec rlkr udgier 16 Procent.
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48 Tender Malr og 9 Lispund Humle udfordres til 144 Tender Al, ester
Arent Berntsens Bestemmelse, der ci afviger fra den endnu brugelige Brygningsmaade, faa beregnes til en Tsnde Al
eller f Tsnde Malt, samt i
Pund Humle; men da 52 Tender Malt frembringes af 48 Tender Byg, faa
fanes | Tende Malt af
Tonde Byg; og da 1 Tende Byg veier 186 Pund,
faa veier T4T Tsnde Byg 57fT Pund, hvilket tilligemed Humlens Vcrgk kan
anfanes for 58 Pund; men da en Tende Al udgisr 136 Porter, faa veier
det Korn, fom udfordres til en Polte Al,
eller
Pund; og fom af

foranførte Beregninger erfares, at en Tsnde Rug kan give 40 Potter banjf
Brcrndeviin ril 6 Grader, og fslgeligen en Polte Brcendeviin ftembringkS af
eller
Pund Rug, fa a stums, at der udfordres ligefaa megen Rug til
en Potte Brcendeviin, fom der udfordres Byg ril i2| Potte Al.
Naar da
en Arbeidskarl kan i stcerk Hede spare en Potte Al, ved at drikke en Sobken,
fom jeg vil regne til ~3 Potte Brcendeviin, faa har Landet virkeliget! vunder
ved den Huusholding, og det ydermere ved den Fyrighed, fem Brcrndevims
maadelige Brug giver i de h:de Dage ril Markarbejder, imod at Aldrikmng
i stcerk Hede foraarsager Ladhed og Ulyst til Arbeide.
Har jeg ikke udretter andet ved disse Betragtninger, faa troer jeg dog,
ar dette lcerde Selskab heraf vil overbcvifcS om, at den mathemaristke Regne
kunst fan bruges i det physifke og eeconomiske Fag, uden at tiendes, rer fom
der var alene den pure simple Arithmetik, hvorved man vejledes ril ar udstuds
sine Udstag.
I sin Tid haaber jeg at forelcegge vorrdigere Prever herpaa, da
jeg med megen Fornøjelse skal forsøge paa, at anvende den marhematiske Ana
lytik i de physifke Tilfalde, og derhos paa saadan Maade udvikle Beregningsudsiagene, at den hele FremgangSmaade i Talcplssningen skal kunne fattsS

endog af den Natur kyndige, der alene er sver i den simple Regneknnst,

Nau
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D«clvr Jens Bang.

jeg af del Kongelige Danske Videnskabs-Selskab er kiendt vttrdlg til
at vcrre dets Medlem, faa udfordrer Pligt og Erkiendtlighed, at jeg faafnart
mueligt indleverer en Afhandling.
Men jeg maa udbede mig Tilgivelse for
den Ufuldkommeuhed saavel i Form fom i Stiil, der findes i denne min Af
handling. Jeg troede, bedre at levere noget end slet intet.
Mine Embeds
forretninger som Landtage og fom DistrictSchirurgus, og mine Landreifer ved
samme, ere faa mange og faa vidtloftige, at ikkuus liden Tid, og den en'^da
ofte afbrudt, bliver tilovers for mig til at kunde levere noget fuldkomment og
vcrrd at fa ae Sted iblandt faa store Mands Afhandlinger i dette VidenskabsSelskabs Skrivter.
Det tillades mig derfor, at fremkomme med denne min
Afhandling, faa ufuldstcendig fom den er.
Et Menneske med Ncrgle i Form af Fuglekloer paa Enden af alle Fin
gerne er en stor Sieldenhed; dog skal det ikke vcrre uscrdvanligt i Polen, at
stude Udvcrxter paa Ncrglene hos dem, fom cre plagede med Plica Polonica.
Hk. de kl Fontaine har givet Beskrivelse og Aftegning af samme i fin chirurgisk-medicinffe Afhandling angaaende Polen; men det forekommer mig at
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vcrre af en anden Art og Dannelse end de som jeg har seek.
Jeg haaber det
derfor ikke upassende, ak fremlcrgge en Beffrivelse og Tegning over saadanne
ct Menneskes hornagtige Udvcexter af Fingerenderne; og tillige at opgive det
Middel, hvorved disse Horn blcve lssnede og faldt af.

I

Ane Pedersdat-

Aarel 1787 mrlldte sig hos mig en Pige ved Navn
ter, 13 Aar gammel, fed i Vallcnsved, og i hendes sierte Aar efter Mode

Frands Jensen

rens Dsd modtaget af
i Kalkerup ved Fensmark, Holmegaards Gods.
Hun foreviste mig hornagtige Kloer paa alle ti Fingre, saalcdeö som jeg har forestillet dem ved Fig. i.
Deres Laugde var to Tredjedele
af ethvers Finger.
De ragede stem i lige Linie med Fingrene fra Roden af
Nceglene, og holdte med dem en Figur af forlamgede Fingre.
De dakkede
Fingerendcrne, havde ncesten samme Tykkelse, krummede sig lidet, og imod
Enden toge af i Tykkelse.
Til Siderne vare de noget flade.
Farven var
sortegraae, og Dannelsen sikiveragtig.
Fra hendes siette Aar havde de be
gyndt saaledcs at udvoxe.
Paa Kroppen havde hun endeel Ringelorme med
hvide Skal (herpes miliaris).
Hun var liden af Vaxt, og havde et scruphuleus Udseende.
Jeg foreffrev hende indvortes ar bruge SpisglaSpulvee
(Antimonium crudum fubtiliffime pulverifatum) og en blodrensende
Decoct; tillige forordnede jeg hende et Vand, hvori hun dyppede og vadede

4

de hornagtige Udvcexter.
Dette Vand bestaaer af 1 Lod hvid Vitriol og
Gran opdrevet O.vikselv, oplest i 4 Potte Vand, hvortil kommes 4 Draabee
Viinstcenolie (*),
At dette Middel kunde bruges noiagngen efter min Forffrivt, paatog Madame Tkyde sig Opsigten dermedHendes Mand var da
Prast i Fenörnark, nu i Birkerod.
Ved at bruge dette Vand nogle gange
faldt disse hornagtige Vcexter af i Stumper og Stykker, og tilsidst gandsike
uden at blive affkaarne eller afklippede, hvorefter Nceglestcderne bleve tildæk
kede med Vox.
Tre Aar efter fik jeg en Skrivelse fra Hr. LÜtken, davre

rende Prast i Fensmark, nu i Fyen.

Han tilmeldte mig, at samme Pige,

ved
(*)

R, Vitriol. alB.
Mercur« fublimat.
fol. in Aqv. fim pi,
add. Olei Tartari,

få.
gr. iv»
inf. få.
gutt. iV,
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ved Efterladenhed og for at kunne opvoekke (tøtre Medlidenhed hos Folk ved
Tiggerie, havde lader sine Ncrgle voxe ud igicn, men fortrød det nu, og an
modede mig om £
*pfritten
paa delte Vand, som hun tilforn med Fordeel
havde brugt.
Jeg gav hende den, og ved ofte ar bruge dette Vand faldt
Klserne af paa en kort Tid. Fra nuværende Prcesi i Fensmark, Hr. Vinter,
fik jeg i Aar en sik'rivtlig Anmodning om at hiclpe denne Pige igien fra de forte#
graae Horn, hun havde faaet paa nogle af Fingerne.
Nu havde de en opreist Skilling, og vare af en anden Figur end de forrige. Jeg undersøgte disse
Horn, og fandt dem da stråledes som Tegningen viser ved Fig. 2, der fore
stiller venstre Haand, og Fig. 3 hsire Haand.
Paa de tre Fingre, TommelPege- og Middelsingeren, af begge Hcrnderne staae de ncrsten lodret op paa
Noeglestedet, og ere af forskellige Figurer. De ere for det meste 14 Tomme
hsie, og i Tomme brede, undtagen den paa hsire Tommelfinger, som ved
det øverste er iZ Tomme bred.
De bestaae af Hornskiver stablide op paa
hinanden.
Det Horn paa hsire og venstre Tommelfinger, og paa hsire Pe
gefinger, haver som et Skiold paa Siden, der er plar og ligner Ncrglens
Vcrsen.
Ved Fig. 4 vifts Hornet paa den venste Tommelfinger i naturlig
Størrelse, noget lilbagekrummet og med sit Skiold. Ved Fig. 5 vifts samme
Horn fortil.
Da jeg aMar den sverste Fierdedeel af Hornet paa den hsire
Haands Tommelfinger, fslke hun ingen-Smerte; men da jeg giennemskar
Halvdelen af Hornet paa samme Finger, og Kniven kom til det Midterste af
Hornet, fandt Pigen Smerte deri.
Udaf samme Sted kom lider Blod.
Giennemsniktet-af dette øverste Stykke forestitleS ved Fig. 6, og ved * i sam
me, det Sted hvor Smerten føltes og hvor Blodet pippede frem.
Den saakaldte Lorgefinger paa venstre Haand er aftegnet ved Fig. 7, for at vise paa
samme en liden blod Knude fra Ncrglestcdct opstsdt.
Det er den, som vejret
op i Midten af Hornet, og udsveder en hornagtig Materie, som afgiver Ski
ver paa hinanden, dcr udgwre el heelt Legeme.
Denne Kisdudvcext er lige
som den saakaldte Steilen i Dyrenes Horn og i Fuglenes Kløer.
Den troekker sig tilbage, naar Hornet falder af, og da danner den en liden Ophcevelse
paa det Sted, hvor Naglen pleier at ligge.
Udenpaa denne Knude eller
Forhøjning (Fig. 7) ligge hvidgule Skal paa Siden og ved Roden af den.
Paa der midterste Led af samme Finger og ned paa Siden af denne Haands
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Pegefinger sidde ligesaadanno Skoet.
En meget god glat Ncegl sees paa den
venstre Haands lille Finger.
Paa den herre Haands lille Finger er siet ingen
Nagl; men Huden ligger glat udspandt over Naglcstcder uden nogen Folde
eller Omboining.
Den Nagl paa herre Haands Lcrgcfinger er af de saakaldte
Kurvenagle. Paa alle Fingerenderne er Huden tynd og siin.
Et ligesaadanl
Horn, som de paa Fingrene, er opvoxet paa den venstre Fods lille Taae. Nu
og da udbryder paa hendes Legeme, ifør i Nakken, hist og her i Ansigtet, paa
Albuerne og Knorerne, en Vcedffe, som afføtter hvidgraae ffcrlagkige Skover
lagviis paa hinanden.
Ved Ung ventum Ægyptiacum gaae de snart bort,
men andre komme igieu.
Endnu haver hun ikke havt sine egne Tider, men
vel et Par gange folk Smerte over Maven og Lornderne.
Ak Nceglen dannes paa sin egsn Maade i Moders Liv, ligesom Been,
Hud, Haar og enhver Deel dannes hver paa sin Maade, derom er vel ingen
Tvivl; men hvorledes denne Dannelse og videre Vaxt ffeer, derom er man
rndnu i Uvished. At Nceglene ffulde vcrre en Fonføttelfe af den yderste Hud
(cuticula), fom nogle holde for, da de synes at hcenge sammen med denne,
der kroer jeg aldeles ikke at vcere saa.
Cuticula bsicr sig vel om Randen af
Huden over den bagerste Decl af Ncrglen; men denne Rand voxer ofte lcengere frem, bliver rer, og kan affficrres eller afklippcs; folgeligen kan den ikke
afgive noget til NceglenS Dannelse og V«xt.
At cuticula ved sin Beining
cm Randen af cutis ffulde modtage af dens Irand en Mcengde Kar ellev
Aarer, og at disse ved at indbore sig i c.uticula ffulde give dens Substans en
sicerkere Ncering og Tilvcrxt, og saaledev danne Nceglene, derom tvivler jeg.
Mon ikke disse af mig bcffrcvne Hornudvcrxker ffulde give mere Lys i Sagen?
Den kiotagtige Klump eller Udvcext, font hos dette Menneffe har trangt sig
ind i Hornet, og udsveder Materie til samme, mon det ikke hellere ffulde vcere
den, som danner Naalen og gimr den sin Vnxk?
Jeg holder for, at det
Sted, hvor Ncegien ligger, er det, som modtager de Kar, der afgive Ma
terien til NceqleneS Vcesen og Vaxt.
Denne udpippede Materie bliver til
hornagtiae Skiver, som lceqgc sig fast paa hinanden, indtil de faae den be,
hörig« Tykkelse, Torched og Haardhed, da de siden ffyde sig ud, og vejre
fremad over Fingercndrrne.
Denne hornagtige Materie er i sin sunde og
friffe Stand saa teet og haard, tit den kan holde Steilen, (om jeg saa maa-

tfv Samling, v. B.
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kalde den), flad til Fingeren, og hindre den fra at skyde sig i Veirer eller ned
over Finqerenderne, saaledeS som det er skeet ved denne sygelige Pige.
Da
hendes Vcedffer cre og have i lang Tid vceret af en scruphuleus eller lcprcus
Arr, faa modtager Steilen samme siette Materie, eller maaskee en egen Ma
terie, ligesom ved Plica Polonica, og isteden for gode Ncrgle afscmeö et
left og hornagtigt Vasen af forskiellig Dannelse og Farve.
Nseglenes ad
skillige Sygdomme komme ikke aleneste af udvorte- Tryk og Skade, men af
en mere eller mindre bedcervet Vcedske af rach'.tisk, scruphuleus, venerisk o. s. v.
Art, som blandes mcd denne Vådske eller Materie, der afgive Noeglenes
Vasen og Vcrxt.'

T’r'tzZr-fZW »re. -

Oitt

Direktionens analytiske Beregning,
et Forssg,
anvendt

fornemmelig
til

plane og sph^riske Polygoners Oplosning. '
Af

Caspar Wessel,

Landmaaler.

crrvoerende Forseg angaaer det Spsrgsmaal, hvordan Direktionen analytiff bor betegnes, eller hvordan rette Linier burde udtrykkes, naar af een eneste
Ligning mellem een ubekiendt og andre givne Linier skulde kunne findes et Ud
tryk, der forestillede baade den ubekiendteS Lcrngde og dens Direction.
For nogenledes at kunne besvare dette Spsrgsmaal, lcegger jeg til Grund

vold to S retninger, der synes mig unegtelige.
Den fsrste er: at den Direc-.
tionens Forandring, der ved algebraiske Operationer kan frembringes, ogsaa
bor ved deres Tegn at forcstillcS.
Den anden: at Direction er ingen Gien
stand for Algebra, uden for faavidt den ved algebraiffe Operationer kan for
andres.
Men da den ved disse ei kan forandres (i der mindste efter den f«dvanlige Forklaring), uden til den modsatte, eller fra positiv til privativ, og
omvendt: saa fkulde disse to Direcrioner alene kunne betegnes paa den bckicndle
Maade, og i Hensigt ti! de smige Problemet vare uopleseligt.
Dette er vel.

Ooo 2
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ogsaa Grunden, hvorfor ingen dermed har befattet sig (*).
Man har uden Tvivl
holdt det for Utilladeligt ot forandre noget i Operationernes eengang antagne For
klaring. Og derimod er intet at indvende, saalcenge Forklaringen anvendes paa
Størrelser i Almindelighed; men i enkelte Tilscelde, nasr Størrelsernes egen Na
tur synes at indbyde til Operationernes nsiere Bestemmelse, og denne med Nytte
kan anvendes, bor samme vel ci kalves utilladelig; thi gaaer man fra Arithme
tiken over til den geometriske Analysis, eller fra Operationer med abstracte Tal
til dem med rette Linier, faaer man Størrelser at betragte, der vel kan tags
imod samme, men ogsaa imod langt flere Relationer, end de, som Tallene kan
have ril hinanden; cm man derfor nu tager Operationerne i en vidtløftigere
Mening, og ci, som fer, blot indskrænker dem til den Brug, at kunne fore
tages med Linier af samme eller modsat Retning, men udstrcekker nu deres for
rige indskrænkede Begreb noget videre, saa at det bliver anvendeligt, ei alens
i samme Fald, som før, men ogsaa i uendelig mange flere Tilfcrlde; jeg siger
om man tager sig denne Frihed, og dog ci derved ovcrtrcrder de scedvaulige
OperarionSreglcr, saa modsiger man jo ikke derfor den forste Leere om Tallene;
men man udfører den kun videre, lemper sig efter Størrelsernes Natur, og
iiagtkager den Methodens Regel, der fordrer, lidt efter lidt at giøre en van(Mg Leere fattelig.
Det bliver altsaa ingen urimelig Fordring, at Operatio
nerne anvendte i Geometrien rages i en vidtløftigere Mening, end den man i
Regnekunsten gav dem; man vil ogsaa let tilstaae, at det paa den Maade moa
vcrre nmeligr at frembringe uendelig mange Forandringer i Liniernes Retning.
Men just derved opnaaes (som siden skal bevises) ei alene, ar alle umnelige Ope
rationer kan nndflyes, og den paradoxe Scrtning, al det Muelige maa underti
den søges ved umuelige Midler, kan oplyses, men ogsaa at Direktionen af alle
Linier i samme Plan kan udtrykkes ligesaa analytisk, som deres Lcengde, uden
at Hukommelsen bebyrdes med nye Tegn eller Regler.
Og da det synes upaaEvivleligt, at geometriske Scetningers almindelige Rigtighed ofte bliver letters
at indsee, ua av Direktionen analytisk kan betegnes, og underkastes de algebrai
ske Operationsregler, end naar den ved Figurer, og kun i enkelte Tilfa-We, skal
fore-

)
(*

Uben bet skulde vare Magister Eilbert i Halle, hvis Priiestrivt over Calculus
Situs maaskee indrholder en Forklaring ever dftte TEmne.
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forestille: saa synes det ogsaa ei alene tilladeligt, men enbon gavnligt, ar
beliene siq af Operationer, der udstrcekkeg til flere Linier, end de ligestille (De
af samme Retning) og de modsatte.
Paa Grund heraf ssger jeg

I. ) Forst at bestemme Reglerne for saadanne Operationer;

II. ) Derncrst vises ved et Par Exempler deres Anvendelse, naar Linierne
ere r samme Plan;

III. ) Derefter bestemmes Direktionen af Linier i forskellige Planer ved
ny Operationsmcthode., der ikke er algebraisk;

en
,

IV. ) Ved Hiclp af denne udstades derpaa saavel plane som spherris^e Polygoners Oplosning i Almindelighed;

V. )

Tilstdst udledes paa samme Maade de i den sphceristke Trigonometrie
bekiendte Formler.

Dette er Hovedindholdet af denne Afhandling.
Anledningen dertil
var, at jeg sogte cu Methode, hvorved de umuelige Operationer kunde undgaaeS, og da denne var funden, anvendte jeg samme, for at overbevises om
nogle bekiendte Formlers Almindelighed. Disse forste Underfogelfer havde Hr.
EtatSraad Tetens den Taalmodighed at giennemlcrse, og denne navnkundige
LorrdeS Opmuntringer, Raad og Vekledning skylder jeg, saavel at dette Skrive
nu fremkommer mindre ufuldkomment, fom og at det er vcerdiget, at optages
i Samlingen af det Kongelige Videnskabers Selffabs Skrivter.

I.

Paa hvad Maade af givne rette Linier ved de algebraiske Operatio
ner formeres andre, og fornemmelig hvad Retning og Tegn
disse stal have.
Der gives homogene Storrelscr, hvilke, naar de faae Sted hos sam

me

Subject, forege eller formindske hinanden paa den Maade alene, som
Incrementer og Decrementer.
Der gives andre, som i samme Tilfcelde kunne forandre hinanden paa
utallige siers Maader.
Af dette sidste Slags ere rette Liniek.

Ooo
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Sa aledes kan et Punctö Afstand fra et Plan paa utallige Aaader for
andres derved, at Punctet beskriver udenfor Planet en meer eller mindre inclineret rer Linie.
Er nemlig denne Linie perpendicular, det er, gier PunctetS Bei en ret

Vinkel med Planets Axel, faa bliver Puncret i Planers Parallel, og dets Vei
har ingen Virkning paa dets Afstand fra Planet.

Er den beskrevne Linie indirect, det er, gisr den en flkiev Vinkel med Pla
nets Axel, faa bidrager den et mindre Stykke end fin egen Lamgde til Afstan

dens Forlcmgning eller Forkortning, og kan paa uendelig mange Maader forøge
eller formindske Afstanden.

Er den direct, det er i Linie med Afstanden, tillcegger eller fratager den
famme sin hele Lamgde, og er i ferste Fald positiv, i andet privativ.

Alle de rette Linier, som af et Punct kan beffriveS, ere altsaa, i Hensigt

til deres Virkning paa Punctets givne Afstand fra et udenfor Linierne opstilt
Plan, enten directe eller indirecte, eller perpendiculare (*
),

alt eftersom de til-

lcegge eller fratage Afstanden saa meget som det Hele, eller en Deel, eller intet

af deres egen Lcengde.
Da en Sterrelse kaldes absolut, for saavidt den ei ved Relation til en an

den, men umiddelbar antages given, saa kan i forcgaaende Desinitioner Afstan
den kaldes den absolute Linie, og den relatives Bidrag til den absolutes For-

lomguing eller Forkortning kan kaldes den relatives Virkning.
Der gives endnu flere Sterrelfer end rette Linier, der kunne tage imod

omtalte Relationer.

Det var derfor ikke unyttigt, at forklare disse Relationer

i

Almindelighed, og at indlemme deres almindelige Begreb i Operationernes
Forklaring; men da baade Kienderes Raad, dette SkrivtS Indhold, og Fore

dragets Tydelighed fordre, ei at besvcrre Lasseren med saa abstracte Begreb, be

fatter jeg mig kun mcd de geometriske Forklaringer alene, og siger derfor, at

§. r*
)
(*

Indifferente var mere passende, om det ikke skurrede for meget i uvante Aren.
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§» i*

To rette Linier adderes, naar man fsrst ssier dem sammen', saaledes at den

ene begynder, hvor den anden flipper, derefter drager fra de sammenfoiedes forste

til sidste Punct en ret Linie, og antager saa denne for de sammenfoiedes Sum.
Gaaer f. Ex. et Punct 3 Fod frem, og derefter 2 Fod tilbage, saa er disse
lo Veies Sum ikke de forste 3 og sidste 2 Fod sammenfoiede; men een Fod frem
er Summen, for saavidr denne Vei, af samme Punct beskreven, har samme

Virkning, som begge de to andre Veie.
Ligeledes naar en Triangels ene Side strcekker sig fra a til b, og den anden
fra b til c, maa den tredie fra a til c kaldes Summen, og maa betegnes ved ab

4-bc, fa a at ac og ab-{-bc have samme Betydning, eller ae — ab 4- bc = —ba
4-bc, dersom ba er det modsatte af ab.

Ere de adderte Linier directe, stemmer

Definitionen snldkommon overeens med den sædvanlige.

Ere de ikke directe,

strider det dog ikke mod Analogien, at kalde en ret Linie to andre sammenfoiedes
Sum, for saavidt den har samme Virkninger, som disse.

Den Betydning,

jeg har givet Tegnet +, er heller ikke saa usoedvanlig; f. Ex. i den Expression
ab 4-^ = i ab er
ingen Deel af Summen.
Man kan derfor ogsaa satte
ab4-bc = ac, uden derfor at tcrnke sig bc som nogen Deel as ac; ab-s-bc er

kun det Tegn, hvorved ac forestilles.
*
§

2.

Naar flere end to rette Linier skal adderes, folges samme Regel; de for
enes nemlig, saa at forstcs sidste Punct sammenfoies med det forste af den anden,
dennes sidste med tredies forste 0. f. v., derefter drages fra det Punct, hvor forste
begynder, til det, hvor sidste flipper, en ret Linie, og denne kaldes Summen
af dem alle.

Hvad for en Linie der skal tages for den forste, og hvilken for den anden,

tredie 0. s. v., er ligegyldigt; thi paa hvad Sted indenfor tre Planer, der gior
rette Vinkler med hinanden, en ret Linie af et Punct beskrives, har denne Linie

samme Virkning paa Punctetö Afstand fra hver af Planerne; folgelig bidrager
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een nf ffere adderte Linier til Positionens Bestemmelse af Summens sidste Puncr

ligesaa meget, nnar den er den ferste, som nnar den er den sidste, eller hvad an
den Orden den har til de andre adderte; følgelig er Ordenen i rette Liniers Ad

dition ligegyldig, og Summen bliver alletider den samme, fordi dens første Puncr
antages given, og det sidste faner alletider samme Position.
Derfor kan o g fa a i dette Tilfcelde Summen betegnes ved de adderte Linier

forbundne med hinanden ved Tegnet +♦

Naar i en Fiirkant f. Ex. den'første

Side er dragen fra a til b, den anden fra b til c, den rredie fra c til d, men
den fierde fra a til d; saa kan fattes ad — ab + bc 4- cd,

§• 3.
Er Summen as flere Lcengder, Breder og Helder = 0, saa er Summen
af Lcrngdexne, den af Brederne,' og den af Hviderne, hver iscer = o.

§. 4.
Productet af to rette Linier maa i alle Maader kunne formeres af den ene
Factor, som den anden er formeret af den positive eller abfolme Linie, der scet-

tes = i, det er:
Forst ntou.’ Factorerne vcere af den Direction, at de begge fait optages i sam

me Plan som den positive Uniter.
Derncrst nt a a i Hensigt til Lcengden Productet forholde sig til den ene Factor,
som den anden til Uniteten; og

Endelig, dersom man giver den positive Unitet, Factorerne og Productet et
falles første Punct, stkal Productet i Hensigt til dets Retning ligge i om

talte Unitets og Factorers Plan, og afvige fra den ene Factor ligesaa

mange Grader, og til samme Side, som den anden Factor afviger fra
Uniteten, saa at Productets Dircctionsvinkel, eller Afvigning fra den

positive Unitet, bliver faa stor fom Summen af Factorecnes Directionevinklcr.

§■ ?.

analytisse Betegning.
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§♦ 5-

Lad 4- i betegne den positive retlinede Unitet, og + e en vis anden Unites,

der er perpendicular paa den positive, og har famine Begyndelsespunkt: faa er

Directionsvinkelen af-J-i=o, af — i — 1 8o°, af 4~ e = 90°, af — e =
— 90° eller 270°; og i Felge den Regel, at Probuctets Directionsvinkel er
Summen af Factorernes, bliver (+1) 4+ 1) = + 1, (+1)» (— 1) = — r,

(-1)4-1) = 4-1, (4-1)44-5)-4-e, (+!).(—e) = —•, (-1)4+0

=
c, (
1). (— e) = + £, (+ e) . (+ e) — — i, (+ e). (— O = + I/
(~0 4—e) — — l.
Hvoraf fees at s bliver =

og Productets Afvigning bestemmes

faaledes, at ei een eneste af de almindelige Operationsregler overtrades.
§.6.

.

-

■

Cosinus til en Cirkelbue, der begynder fra det sidste Punct af dens Radius

+1,, er det Stykke af famme, eller modfatte Radins, der begynder fra Centrum,
og endes perpendicular udfor Buens sidste Punct.

Sinus til samme Bue dda-

ges perpendicular paa Cosinus fra fammes sidste Punct til sidste af Buen.

I Felge §. 5 er altfaa Sinus til en ret Vinkel — /"—i.

Lad fattes

A/-—i — e; lad v betegne en Vinkel, hvilken som helst; og lad fin. u bemarke

en ret Linie af famme Langde som Vinkelen u'6 Sinus, men positiv, naar Vin
kelens Maal endes i forste halve Omkreds, og negativ, naar det endes i den
sidste halv.' faa folger af §, 4 og 5, at e fin. u udtrykker Vinkelen u$ Sinus
baadc i Hensigt til Direction og Langde.
§. 7.

I Overeensstemmelfe med §. i og 6 er den Radius, fom begynder fra
Centrum, og afviger fra den absolute eller positive Unitet Vinkelen u, saa stor
fom cof u + 5 fin. u. Men i Folge §. 4 ffal Productet af to Factorer, hvoraf

Den ene afviger fra Untieren Vinkelen u, og den anden Vinkelen u, afvige fra
Samling, v. 25.
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samme Unitet Vinkelen t>4-n,

Altfaa naar den rette Linie cof. u-j-rlm. v mul

tipliceres med den rette Linie cof u
Directionevinkel er u 4- tu

efin. uz bliver Productet en ret Linie, hvis

Felgclig kan Productet ester §. i og 6 betegnes ved

cof. (u4"u) 4~ 6 lin. ('j-f-ll)»
§» 8.

Dette Product (cof. u 4- £ fin. u) ♦ (cof u 4- s fin. u) eller eof. (u 4- u) 4"

g fin. (u4-u) kan endnu udtrykkes paa en anden Maade, nemlig ved at addere i
een Sum de partielle Producter, som udkomme, naar hver af de adderte Linier,
hvis Cum udgior den ene Factor, multipliceres med hver af dem, hvis Sum

udgier den anden.

Saaledes bliver (cof v

g fin. v) . (cof. u 4- s fin. u) =

cof. v . cof. u — fin. u . fin. u 4" e{cof. v . fin. u 4~ cof. u . fin. u) i Fskge de to be-

kiendre trigonometriske Formler cof.(u4
*u)

— cof. v. cof. u — fin. u. fin. u, og

fin. (u4~ii) — c°fi u . fm. u 4- cof.u . fin.u.

Disse to Formler kan med Noiag-

tighed og uden stor Vidtlostighed bevises for alle Tilfalde, enten hver af Vin

klerne O og u, eller een alene er positiv, negativ, storre eller mindre end en ret.
De Sottninger, som af samme to Formler udledes, har folgelig ogsaa deres

Almindelighed.

§• 9.

.

■

Cof.u + Hin.u « > Felge §. 7 en Cirkels Radius, bvis Lceugde er = t,

og Afvigning fra cof o° er Vinkelen v; deraf folger at r . cof. u 4~ r. efin. v
betegner cn ret Linie, hvis Lcrngde er r, og hvis Dircctionsvinkcl er = u; thi
naar en retvinklet Triangels Catheter blive r gange stsrre, faa bliver ogfaa Hypothenufen r gange sterre, og Vinklerne uforandrede; men Catheterneg Sum
er i Folge §. 1 saa stor som Hypokhenusen, altsaa er r. cof. u 4" r * e fin v =
r (cof. u 4" s fin. o).

Dette er altsaa et almindeligt Udtryk for enhver ret Linie,

der ligger med Linierne cof. o° og s fin. 90° j samme Plan, afviger fra cof. o°

Graderne u, og har Lceugden r.

.analytisse Bctegning.
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§. io.

Betegne a, b, c, d directe Linier af hvilken Lcengde fotu HUst, positive eller

negative, og de to indirecte a-heb og c-hed ligge i samme Plan fo tu den abso
lute Unitet: saa kan deres Product findes, endogsaa naar deres Afvigning fru

den absolute Unitet cr ubekiendt; man behover nemlig kun nt multiplicere en

hver af de adderte Linier, der udgiore den ene Stun, med enhver af dem, font
udgiore den anden, saa vil disse Producter adderte udgiore det fogte Product

baade i Henseende til Lomgden og Retningen; saa at (a
ae — bde(ad-f-bc).
Bevii6.

♦

'

Lad Liniens a*-eb

eb) . (c-f- ed) =

Lcengde vcere A, og Afvigning fra den ab

solute Unitet v Grader; men Liniens c-f-ed Lcengde = C, og Afvigning = u:

saa er, i Folge §. 9, a-f-eb = A. cof.u -h A. e fin. u, og c-hed = C. cof u
-j- C. efio.u, altfaa a = A. cof.u, b = A .finu, c = C. cof.u, d = C . fin.u

(§. 3); men i Folge §. 4 er (a-heb).(c-hed) = A. C. [cof'(u-|-u)-h efin.(u-f-u)]

= A. C. [cof. u . cof. u — fin. v . fin. n -h 5 (cof. u. fin. u -h cof. u . fin. u)j §. 8»
Folgelig ,

naar isteden for A . C . cof u . cof. u fcetteS a . c,

i stedet; for

A. C. fin. v. fin. 11 scenes b . 6, 0. s. v.: udkommer det/ som skulde bevises.

Hvoraf folger, nt ffiondt Summens adderte Linier ei alle ere directe, saa
behoves dog ingen Undtagelse i den bekiendte Regel, hvorpaa 'Mqvationernes
Theorie, og den om hele Funktioner og deres Divifores fimplices grunder fig,

nemlig at naar to Smnmer skal multipliceres med hinanden, da maa enhver af

de adderte Storrelfer i -den ene Sum multipliceres nted enhver af de adderte i
den anden.

Man kan altfaa vcerc forvisset om, at naar en ')Eqvation angaaer

rette Linier,, og dens Radix har den Form a-|
*eb:
rect Linie.

da betegnes derved c ti indi

Men vilde man multiplicere med hinanden rette Linier, fom ikke

begge kunde ligge i famme Plan med den absolute Unitet: maatte omtalte Regel

lilsidefcettes.
tiplication.

i

Dette er Aarsagen, hvorfor jeg forbigaaer saadanne Liniers Mul
En anden Maade at betegne deres forandrede Retning forekommer

det folgende, §. 24-35.

Ppp
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kvotienten multipliceret med Divisor skal vatre saa stor som Dividendum.
Dot bchevcr altsaa ikke Beviis, at disse Linier skal ligge i samme Plan med den

absolute Uniter; thi det folger umiddelbar af Definitionen §. 4.

Ligeledes ind-

fees let, at kvotienten maa afvige fra den absolute Unitet Vinkelen u — u, der
som Dividendum afviger fra samme Unitet Vinkelen v, og Divisor Vinkelen u.

Seet f. Ep. at A(cof.u-|- sfin.v) skulde divideres med B(cof.u-|-gfin.u): da
er kvotienten =

[cof. (u—u)t4in. (u—u)], fovtii

[cof. (u~u)4- gfin.(u—u)]

X B (cof. u 4- e fin. u) = A (cof. u + e fin. u), i Folge §♦ 7,

Det er, da

~ [cof (u—u) 4~ sfin« (v — «)] multipliceret med Divisor B (cof. u 4" e fin. u)

er saa stor fom Dividendum A(cos r-4-efin.o): saa er ogsaa

[cof (y— u)4
*

e fin. (u — u)j den fegte kvotient.
§.

12.

Ere o, b, c og d directe Linier, og de indirecte a4-sb og e4-ed ere i samme
< ”p

= (å+‘h) •

v —p vi

-

V. *-p tvi

= (3+Eb) • <4^"= = Eac + bd + e (>>c - ad)] : (c24-d2); ihi

i Folge §♦ 9 kan sattes a4~sb = A(cof.v4~ eßn.u), og c4~ed = C(cof.u 4-efin.u),
altsaa c — ed — C(cof.u — efin.u), i Folge §. 3; og da (c-pd). (c — ed) er

Indirecre Storrelser af denne Art har altsaa dette falles med de directe, at
naar Dividendum er en Sum af flere Storrelfer, da giver enhver af disse di

videret med Divisor flere kvotienter, hvis Sum udgior den sogte kvotient.

§. 13-

analytisse Vettgning.
'T'
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Hvis m er et heelr Tol, frembringer c°f.^4-glin.~ multipliceret m gange

med sig ftlv Potenzen cof. u 4-g finu. (§, 7); altfaa (cof u + efin.u)m = cof.~

+ sfin£-

Men i Fslge §. ri er cof.—4-4fin.—£ = "ß \tn.« =
T

iTi

1

m

—------------------ i = (cof u4-£fin.u)"~m, altfaa, enten m er positiv eller negativ,
(cof. y —g fill. y)lfi

e^rkm “ (c°f ve fin. v)m, og derfor, naar m og n begge

er alletider

n
ere hele Tal, (cof. v + efin. v)m = cof.^y -f- gfin.—«♦

Herved findes Vcerdien af stige Expressioner fom

1) eller

4~ i^(b + c—O) S faaledes kan f. Ex. V\M/3 4"4^—1) betegne en
ret Linie,

hvis Lcengde er = 2,

og hvis Vinkel med den abfolute Uniter

maales ved io°,

§- T4*
Naar to Vinkler have ligestore Sinus og ligestore Cosinus, da er deres
Forssiel enten o, eller ■+ 4 rette, eller en Mangefold af±_ 4 rette, og omvendt,
naar to Vinklers Forssiel er enten o, eller ±_ 4 rette, een eller fiere gange tag
ne, da er deres Sinus/aavelfom deres Cosinus ligestore.
§.

15.

i

Er m et heelt Tal, oß sr = 360°, faa har (cof. u 4-s fin. v)™ kun folgende
m forssiellige Vcrrdier:

cof.u + efin.v, cof.^i^ + efin.^iü, cof-6fin-,

co(. f m -1) g- + „
*

m

. . . .

fm/m-i) y 4- „
1

rn

thi de Tal, hvormed tf er multipliceret i foregaaende Rcekke, ere i en arithme-

tiss Progression 1, 2, 3, 4 ... m — 1.

Altfaa er Summen af hver to = m,

naar det ene er ligefaa langt fra 1, som det ander er fra m—1, og er deres

Ppp 3

Antal

W.
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Antal ueffent, bliver to gange det Midterste — m; derfor, naar adderes

(NI

-n

ni
(m — n)$r4-u
ni

+

og denne er i Nakken ligesaa langt fra

m
r
(m — r)^r-4-u
'ni

r
'

.

'
2 tn— u—n
m

fom

' '
21/
1 m

m

er det samme fom at subtrahere —™;

men at addere

og da Differencen bliver tt\ saa har, i Folge §. 14, ——— j,

~ r^>~r~u

samme

Cosinus og Sums join ------ ———; ligeledes har ----------- —----------- famme

altfaa giver —tf ei andre Vardier end

Cosinus og Sinus fom

-Ytt.

Men at ingen af disse ere ligestore folger deraf: at Forfkiellen mellem

to af Nakkens Vinkler alleiider cr mindre end tf, og aldrig — o.

Der sindes

ci heller flere Vardier ved at fortsatte Nakken; thi da bliver Vinklerne tf 4tt4-~-/ w4-

0. f. v., altfaa i Folge §.14 Vardierne af deres Cosinus

og Sinus de samme som for.

Skulde Vinklerne falde udenfor Nakken, blev i

Talleren ei tf multipliceret med et heelt Tal, og Vinklerne vilde da m gange

tagne ci kunne frembringe en Vinkel, der subtraheret fra u gav o, eller ± tt,
eller en Mangefold af + tf, altfaa kunde ei heller den.mte Potenz af stig en

Vinkels Cosinus tilligemed Sinus blive = cof.u 4
* efin. v.
§.

i6.

Uden, at vide Vinkelen, som den indirecte Linie 1 4~x gier med den abso

lute, sindeS, naar Langden af x er mindre end 1, Digniteten (1 4™ x)'n =
1 4■

4“ ~

* x2 4- rc., og dersom denne Rakke ordnes efter Potenzerne

af m, beholder den samme Storrelse, og forvandles til 1 4\---------- V
m5l5
x1
x3
x*
11.2.
4r rc., hvori 1 — x — -7 + 4----- ™4~ rc., og cr en Sum af en direct og
en perpendicular Linie, kaldes -den directe a, og den perpendiculare b//"—-1:

da er b der mindste Maal til Vinkelen, som 14- x gior med 4^/ og sattes

14"

analytiske Betegning.
I+7 + F^ + rrh + iC^C' ^(i+4meflefi +

t+^ + ^+k-

betegnes ved emH"!Dr”"’, det er (r-s-x)'" har Lcengden ema, og en Direckions-

vinkel, hvis Maal er mb, forudsat m at vcere positiv eller negativ.

SaaledeS

kan Dircckionen af Linier i famme Plan endnu udtrykkes paa en anden Maade,

nemlig ved Hielp af de naturlige 'Logarilhmcr.

Fuldstændigt BeviiS for disse

S retninger vil jeg en anden gang, om det tilstcedes mig, fremlcegge.

Nu, d«

jeg har giort Regnskab for, paa hvad Maade rette Liniers Sum, Product,

Qvotient og Dignitet efter min Mening findes, vil jeg alene give et Par Exem
pler paa Melhodens Anvendelse.

II.

Beviiö for den Cotesiansse Larescrtning.
§. i?«
at naar '2Eqvationen x11 -s- px11-1 -f-

Jeg sorudftmer som bekiendt,

•jxn—2 -s-... -s- 8x-s- r = o har de n Radices a,- b, c ... g: da har den hele
Function zn -s- pzn—1

qzn—2

♦ 4" sz

r 0e Divifbres fimplices z — a,

z — b, z—-c ... z — g, og cr et Product af dem.alle.

Den af Cotes opfundne Srerning er felg nde:

Naar Buerne ab, be, cd, de, ea (Fig. i) ere i Tallet n, og indeholder Graderne
? = n' c9 ^^^iUS oa ftettes "jr, ao — —r, op = z, po — —z, og p er
der sidste Punct i Linierne ap, bp, cp, dp, ep; faa er ap . bp , cp . dp. ep =
z11 — rn;

Thi af §. i og §. 9 folge«

(lt ap = z — r

W.
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dp —

eller ep = z — r (cos.fn---— + e lin.

n~ ~~^)

og af §. 15 siurtss, at Mqationens xn — r11 = o Radices ere

alk fa a bliver i Folge §. 17 zn —rn — 3p.bp.cp.6p. ep.

Felgelig er Lcrngden

af zn — r11 faa ftor fom Producrer af Liniernes ap, bpz cp :c. Langder, §. 4.

Om plane Polygoners Oplosning.
§. 19.
Folgende af Trigonometrien bekiendte Formler anft-rer jeg uden BeviiS.
a)

fin. (a-j-b) — fin. a . cof. b 4- fin. b . cof. a.

Æ)

cof. (a-|-b) = cof. a . cof. b — fin. a . fin. b.

r)

fin. 2a — 2 fin. a * cof. a.

d)

i 4
*

e)

1 — cof. 22—2 fin.2 a.

f)

tang, a

g)

fin. a -

cof. 2a = 2 cof.2 a.

a4-b

= tanga—h

♦ 20.

anasytLffe Betegning.
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§• 20.

Til Polygoners Oplosning kan det ogfaa v«re tienligt at erindre sig: naar

et Problem er bragt dertil, at man har a = b cof. u 4- c fin.u, og u alene er den
nbekiendre, da kan den qvadratiffe 'ALqvation, hvorved fin.u eller cof u ffulde

sindes, undgaaes ved at ftette ~

. tang. <p, eller - = cot

Derved findes <p

eller xp, fom bliver positiv eller negativ, og behover ei nt vcrre storre end 90°.
Er <p eller xf/ funden, feg c 6 derefter u ved en af folgende 2Eqvationer: fin.fu-f-^)
= afin.<p : b = a cof. <p : c, og cof.(u — 1^) = co£(-J/ —u) =

a~7^>

Thi naar Ledene i den givne 2Eqvation a = b cof. u + c fin.u divideres med c,

eller med b, og derefter isteden for

fattes dens Vcerdie tang.p, eller cot. xjv,

og isteden for | fteltes eor.ip eller tang.i^, udkommer:
~= tang.

cof.u 4-fin.u = cot.xj/. cof.u 4~ fin.u, eKer

= cof.u 4
* cot. <p . fin.u = cof.u + tang, xj/. fin.u.
Følgelig, naar Ledene i den forste af d»sse (ZEqvalioner multipliceres Med eof.tp,

j den anden med fin.il/, ’ den tredie med fin. ep, og i den fierde med cof.ij/, faaes
*co£(p — fin.p. cof.u4-cof.<p,fin.u, ^fin.i}/ = cof.xp.cof. u4-fin.u. fin. x[/,

-fin,<p = fin.(p.cof.u4-cof,(p.fin.u, ^eof

= cof..cof.u4-fin.u.fin,xj/;

altsaa er, i Folge §.19, a, b,
= fin. (u4~ <p)' a

#3

=

= cof. (u — ip) = cof.

— u),

(“+?>), “1^ = cof.(u —tp) = cof. (tf. — u).

§- r>.

Naar i et plant Polygon intet mere gives end alle Vinklerne, eg Siderne

faa nar fom tre: da er Polygenet ubestemt.

Dette cr tydeligt nok, hvis alle

tre nbekicndte Sider folge efter hinanden; thi da kan med den ene ubekiendte
Vly Samling. V, B.

&A A

W.
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Side drages Paralleler, fem ssiwre de to andre ubekiendte i stere Puncter, og

disse tre Sider kan altsaa have utallig mange Vcrrdier; men deraf feiger ogsaa,

at de tre ubekiendte Sider kan have ligefaa mange Vcerdier, endssiondt de ikke

felge efter hinanden; thi da Sidernes Orden er i Hensigt til deres Sum lige

gyldig (§. 2): saa kan af ethvert Polygon allctider construeres et andet, hvori

Sidernes Lcengde og Retning er den famine, men deres Orden alene forssiellig.

§. 22.
I et Polygon abed (Fig. 2) antages den ene Side ab for absolut, og tcrlles
fra a til b, den anden be tcelles fra b til c, cd fra c tit d, da fea d ti( a; de

efne Tal n, iv, vi, vm bemcerke Sidernes Larngder; de uefne 1, 111, v, vn ere
deres Afvigninger fra foregaaende Sides Forlcengning talte positive eller nega
tive; f. Er. med Solen positive, og mod Solen negative.

1', nd, V, vid betegne cof. 1

s fin. 1, cof.m -j- gfin.m, cof.v -f- sfin.v 0.

f. v.

fz, ud', v'f vid betegne cof.—1 4~ gfin. — i, cof..111 — gfin.m, cof.v — gfin.v :c.
Naar dette forudsattes, og man fra a drager Paralleler med bc, cd, da:

saa folger,
7.) At forste Parallel afviger fra ab Graderne m, anden Parallel fra ab
Graderne m-j-v, tredie Parallel eller sidste Sides da Forlcengning ae
afviger fra ab Graderne in -f-v-s-vn eller —1.

Derfor bliver alle Vin

klerne tilsammen — o, og Maalet til deres Sum bliver enten o, eller
+ 4 rette, eller en Mangefold deraf.

77.) ii -|~ iv.111'4- vi. ud. v'-J- vm.nd. v'. vid = o; thi ab —|-bc —|- cd —f— da

— o (§. 2); men ab — ii, bc — lv.nd (§. 9), cd

vi [cof.(iii-j-v)

e fin. (in 4-v)], i Folge foregaaende Nummer 7. og §. 9, altsaa er efter
§. 7 cd = vi .nd. V, og ligeledes bevises at da er = vm. ud. v'. vid.

777.) ii.nd. v'.vid-j-iv.v\vid-|-.vi.vid-|-vm = o; thi naar Ledene i fore
gaaende TEqvation 77. divideres med ud. v'. vid, udkommer i Folge §. 12
ii

. uf7. v \ vii 4" iv . v4 vid7 4
* vi. vid7 4- vm = 0, og da ethvert

analytiffe Betegning.
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Led i denne Mqvarion, faa nær som det sidste, er multiplicerer med en
Cosinus tilligemed en Sinus, (forste Led f. Er. er = 11 [coffiu-J-v-j-vn)

'— efin.(ui-(-v-|-vii)]); men Summen af alle de directe Led er ligefaavel
= o, som Summen af de Led, der ere multiplicerte med en Sinus, §. 3:

saa bliver den totale Sum endnu = o, endffiondt hver Sinus faaer mod
sat Retning, og naar dette ffeer, forvandles Udtrykket til det, som ffulde
bevises.

IL7'.') nf-|- uf' =; 2 cof. ni, nf. v'4~ 11 i"z» v-/ = 2cof. (111 —f- v), uf. v~'4Iir. v = 2 cof. (1 li — v),

m'—in z = 2efin. 111,

uf. V— nf » v ' ==

Formler Rigtigheden let indfees ved at sætte isteden for nf, mV, v

deres Vcerdier cos ni-j-L iin-in, cof. m — efin.in, cos V 4- kfin. V, rc.
§• 2Z.
To ^Eqvationer af den Form som IL og HI. j soregaaende Paragraph ere

tilstrækkelige til ethvert Polygons Oplosning, naar kun tre Vinkler, eller to
Vinkler og een Side, eller een Vinkel og to Sider ere ubekicndte; thi i det

sidste Tilfælde har den ubekiendte Vinkel samme Cosinus og Sinus, som det
modsatte af de ovrige Vinklers Sum (§. 22. No. /.);

i

de to andre Tilfælde

udelukkes af Wqvanonerne den ene ubekiendte Vinkel, naar den betegnes ved 1

ligesom i §. 22. No. II. og No. III.:
to ubekiendte Stykker.

Folgelig indeholde 2Eqvationerne kun

Altsaa kan findes, hvad Function det ene Stykke er

af det andet ved Hielp af den ene Ligning; denne Function indfort i den anden
Ligning befrier samme fra det ene ubekiendte Stykke, og derved findes tilsidst

Værdien af det andet.
Lad f. Ex. i Polygoner Fig. 2. 1, m, vi være ubekiendte og ni foges, da

er i Folge §. 22. No. II og No. III.: 11 -f- iv.uf-j- vf.uf. vz-|- vm. uf. v'. vif

= o = 11. uf. v'. vif 4- lv. V. vifvi. vif 4“ vin.
Qqq

2

Af den forste OEqvarion

sindes

\
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studes — ii.ni". v~'— tv.v'— viii.vi/ = vi, og naar denne Varrdie af vi

'Udfores i den anden Wqvation, efterat sammes Led ere dividerke med vi/, ud
kommer n.ii/.v'— ii.uf'.v-/-f- iv. v'— iv. v_/viii. vn".— vm.vi/ = ø.

, i gefßc §. 22, 9?o

IT^ ,

ii ♦ g. 2 fin. (in 4~ v) 4
* IV . §. 2 fin. v —

vin. 5. ahn. vn = o, esler fin.(in4~v) =--------------- ----- —.
'

u

III.

Hvordan Directione» af en Kugles Radii kan betegnes.
§. 24.
Jeg antager, at en Kugles to horizontale Radii giere rette Vinkler med

hinanden, og ere begge perpendiculare paa en trebie Kuglens Radius.

Den

ene horizontale *fcelter jeg ak strcekke sig fra Centrum kil venstre Haaud, og ae
vcrre = r; den anden horizontale nt gane fra Centrum fremad, og ak verre =

e.r; men den verticale fra Centrum opad at vcerc —
vcere —r, —gr, —>jr.

.r, og de modfatte ae

Ved Bogstaven r betegnes Lttngdcn af Radius; Unie

tekerne e og 17 ere begge perpendiculare paa 4"1 / og i Sammenligning med

denne maa

saavelsom e2 vcrre = —i, i Felge §. 5.
§. 25.

Drages der ek Plan igienncm de sire Radii r, —r, ^r, —^r, og et andet
igiennem r, —r, gr, —gr, da gisre disse Planer en ret Vinkel Med hinanden,

og overfficere Kuglen i to Storcirkler, af hvilke jeg kalder den igiennem r og v\x
Verkicalcirkelen, og den igiennem de horizontale Radii r og er Horizonten.

Buerne i Verticale« og deus Paralleler taltes fra det Puuck paa venstre
Haand, hvor de overstkiceres af Horizonten, opad positive, og nedad negative.

De horizontale Buer tcrlles fra Verticalen med Solen positive, og mod Solen

Negative.

Naar f. Er. owyhpi (giß. 3) betegner Horizonten, kfs/3 dens Pa

rallel, ok^rqnu Verlicalen, tt og n Horizomeus Poler, p og y Verticalens:
fa a

anaMssc Bctegmng.
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sao antages co = r, ct = — r, cy = er, cp = — er, c$r =
* ^r, cn e= — ^r,

oy = 4-90°, op =3 —90°, oar — +900, on «= —90°; og Buerne i Parallelen tcelleS den Vei fta k ril. venstre positive, og fra k ti( heire negative.
§. 26.

Trcvkkeö der fra Kuglens Centrum c (Fig. 3) til et Punct d j Horizontens

og Verticalens fcelles Radius cn Linie cd, og fra dennes ydersie Puncr d drages
en anden de, fom er pavnKcl med Horizontens Axel ttu, og otter fra Enden af
denne troekkeö en tredie Linie ef parallel med Verticalens Axel py: da ere disse
tre Linier Coordinater ti( det Punct 5, hvor den sidste Linie ef endteS.

Den

forste cd er Punctet 5'6 Abscisse, og betegnes ved x; den er eilten of famine Ret

ning som Radius 4-r, eller den er negativ fom Radius —r. Den anden og
trcdie Linie de og ef ere Punctet 5'6 Ordinater; ved den anden de forestillcS
Punctet 5's Afstand fra Horizontens Plan; den betegnes ved

parallel med

yr

eller med —yr.

vjy,

fordi den er

Den trcdie ef er Punctet f's Afstand fra Ver

ticalens Plan, og betegnes ved ez, fordi den er parallel med Radius er eller
— er.

denne

Den trcdie cf (— ez) gior en rct Vinkel MLd den anden de (= 1/y), og

gier cn rct Vinkel med den forste cd (= x).
§. 27.

En Radius, hvis yderste Punct har de Coordinater x,
xeg ved Summen x-s-^y-s-ez (§. 2).

og ez, betegner

x 4- ^y multipliceres med

og

x-|- ez med a-j-sb paa famine Maode fom c-s-d/^— I med a4~b//'—l; rhi

da Directionsvinklerne af

og af e tcelleö begge fra samme Radius 4~ r (§. 25),

fa a ni a a t Folge §. 5 faavel >i2, fom e2 vare *= — i, og alt fa a sindes Produk
terne (x~Hy). (a4"^b) og (x4-ez). (a4~ eb) efter den Regel §♦ io.

§♦ 28.

Dcrfom et Punct rykker frem eller tilbage i en horizontal Cirkels Omkreds
ßkfs (Fig. 3) et vist Antal Grader fs (— ni), og dets Coordinaker vare cd (=

3

x')f
de

488

Forsog til Directionens

W.

de (—

og ef (= ez'): da bliver Ordinaten

uforandret, fordi Punctet

beholder samme Afstand fra Horizonten; men Abscissen cd (= ue) eller x foran
dres til ul (— x"), og Ordinaten ef (= ez') forandres til Is (== ez"), og Summen

af de to nye Coordinater ul-f-Is (— x"4-ez") bliver (x'4-ez'). (col'
thi lad Radius uk kaldes

m);

Maalet. til Vinkelen kuf kaldes i, al faa Maalet

til Vinkelen ku s = i -f- m: fa a er i Folge §. 9 ue4-ef (= x'4~ ez') —
elin.i); ligeledes er ul-|-ls

. (co!.i-f-

x-\- ez") = g * [cof (i4-m) 4- efin. (i-j-ui)] =

(cof. 14- s fin. 1). (cof, ni -f- e fin. 111), §. g; og alkfaa, tt a ar isteden for

(cof. 1

4" efini) stell es x'4~ ez, faaeS x"4
*
ez" = (x'4~ ez') ♦ (cof. ni 4“ efin.ui)»

§• -9Na ar et Punct bessriver i Verticalen eller dens Parallel en Bue af et vist
Antal Grader n, faa forandres Summen af dets forrige Coordinater x' og

til (x'4->?y') ♦ (cof ii4-»/fin. 11); men den tredie Coordinat ez bliver uforandret,
farbi Afstanden fra Verticalen kan ei forandres, faalornge Punctet bliver i Ver-

ticalens Parallel. Forresten er Beviset i Folge §. 27 netop som det foregaaende.

§• 3°-

'■

Har Kuglens Radius de Coordinater x,
dius i Folge §. 27 ved x-f-r/y-f-ez.

og ez, da betegnes denne Ra

Men forandres dens Direction stråledes,

nt dens yderste Punct forflyttes de horizontale.Grader 1: bliver den = ^y4~
(x 4~ fz). (cof. i 4
* 8fin. 1) = ^y 4- xcof. I — z fin. I 4" ex fin. I 4“ sz cof. 1 (§. 28),

og betegnes ved (x-j-r/y-f-ez) „ (cof. i-f-Lfin.i).

Forandres derimod Directione« afRadius x4-^y4~£Z ved at forflytte dens
sidste Punct de verticale Grader n: bliver den = ez4“(x4~’/y). (cof. 114-^fin. 11)

— ez 4-xcof.ii — y fin.ii 4-»/xfin. 11 4~ ^ycof n (§.29),
(x“Hy-Hz)»(cof. 114-

og betegnes ved

fin. 11).

32.
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snalytiffe Betcgning.
§♦ 32*
Hvoraf folger,

at

„ (cof. 1 —g fin.1) „ (cof.

er

det famme fom (x++ez) „ (cof. (i 4- m) + s fin. (i 4-in)); thi enten det sidste

Punct af Radius x-^y+ez gaaer for st frem de horizontale Grader 1, og
derefter de horizontale Grader m, eller det gaaer paa eengang frem den hele

Bue i+111: faa bliver Radius fra Centrum c til sidste Punct i Buen m den
samme.

Ligeledes folger, at (x + ^y+ez) „ (cof. 114-9 fin. n) „ (cof. iv4~ 9fin.1v)

= (x^y£z) „ (col. (ii-|-iv) 4-^fin. (n-j-iv)) ,

og altfaa x-f-r/y-ftez =

(x + ^y + ez) » (cof. 14-e fin. 1) „ (cof. 1 — g fin. 1) = (x4-^y4~ÉZ) » (cof. n 4-'

9 fin. 11) » (cof. ii — 9 fin. 11).
§. 33
*

Gaaer et Punct frem deels i Horizontens, deels i VerticaleuS Paralleler,
bedrivende vexelviis en horizontal og en vertical Bue; men de bedrevne Buers
Grader, i den Orden fom de folge hinanden, betegnes-ved 1, n, ni, iv, v, vi;

og Radius fra Centrum af Kuglen (Fig. 4) til ferste Punct i forste Bue beteg
nes ved s; Radius fra Centrum til sidste Punct i sidste Bue ved S; og cof. 14tfin.i betegnes ved f, cof. 11 4-9fin. 11 ved if, cof.ni 4- efin. ni ved uf 0. f. ft:

famt cof. i — g fin i ved 1', cof.n — 9 fin. 11 ved if 0. s. ft :
§' 30 og zi, 8 — s„f„ if,,nf„ iv'„v'„vf,

faa er, i Folge

i hvilken 2Eqvations sidste Led

Uniteterne iv7, v7, vf, eller faa mange fom man vil af de sidste, der umiddelbar

folge hinanden, kan borttages, naar deres reciproqve Storrelfer fammenfoiede
ved Tegnet (") i inverteret Orden tilfoies forste Led; det cr, man kan i Folge
32 sattle S „ vi 7„ v

iv7 = s „ f „ if» 11 f,

eller s „ f „ if = S „ vf7» v 7,,

iv 7„ iiiv 0. ft ft

§- 34
*

Antages s — S, og sattes s = 91-, bliver derfor
s „ f = 9r.
'•)
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X)

s

»

Ä)

8

»

cof. ii — fin. n) — S ;»vf'„ v-'» rv' »in =
— s. fm. civ. cv. fvi]
[ em.CIV.CV.fvi 4" -.civ.cvi
— g.fm.fiv'.cvi
r.| + cm. fiv . cvi
—-.tiv.cv.fvi
i
— g. cm . Iv, Ivi
j
(_— fm. fv. fvi

i/ = r .

/,»ll„

uf = r.(-.di

fn.cm—g.fn.fm) = S ,, viv '„ iv' =

[ civ.cv. fvi — e. fv. fvi 4~ *V civ.cvi
]
r * [-J- fiv.evi
— -. liv. cv. fvi J*
ZZZ.) 8 ,r I r. Il,) Hl »

zr.)

iv'

f
-.CII. CIV
— cn.fiv
—g.fn. fm]
fn. cm. civ
j
' [— >]. lu cm. fiv
* 9 ♦ cvi).
S „ vi V ' = r. (cv, Ivi — g. fv. fvi 4

[ jf.cn. civ --- CII . fiv. cv
£ . CII . fiv. fv
8,) i„ i/„ n/„ iv'„ v' = r. I — -.fn.cm.fiv — fn.cm.CIV.CV — g fn.cni.civ.fv
[
4~ in. hu, fv --- £ . hi. lin ♦ CVJ
c= S „ vi-' = r. (-.cvi 4~ fvi).

§•
'•)

Sattes s = S = er, faaes folgende ^Eqvationer:
s» / =
------r.(£.
r-x —Cl----- fl)
*-- — S „M'n v-,„ IVIIIIi' =

[ g.cm.cv
4~ cn . fm.cv
—tj. fn. fm. cv
r , I — e ♦ hu.civ, fv
cii. cm.civ.lv — q. fn. cm.crv.fv .
/
— In. liv.fv
—jy.cn.fiv.fv

l

ZZ.)

s

>)

ZZZ.)

s

)>

1/

/»II „ ii/

r. (— fi.cn — fi. fn 4- s.ci) = S „ vi-'» v-'„ iv-'„ in-' =
[
e.cm.cv
—fiv, fv 4~ fm. cv
r
‘ (—L. fm. civ. fv
'
cm, civ, fvp

r f—fi.cn.cm — g.fi.cn.fni— j^fi.ln]
* [— ci. fm
4~ e» ci. cm
S „ vfz„- v-'» iv' — r. (-.cv 4- civ.fv — q.fiv. fv).

f

5. ».em

—fl.cn. cm. civ — jj.fi.fn.civ
]
—fi.cn. cm. fivj4-li.fn.fiv
—-.ci.fin.1iv
j

/r.) s» /„;/-, in „ ivi =r.| — e. fi.cn. fin — ci.fin.civ

[

= S 5) vf'„ v-' s= r. (g. cv 4r tv).

IV.
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IV.

Om sphcrriffe Polygoners Oplosning.
§. 36.
Et sph«riff Polygon er den Figur, som paa en KugleS Overflade (eller
Pde) fremkommer ved at sammenfoie flere end to Storbuer saaledes, at den

folgende begynder der, hvor den foregaaende flipper, og den sidste ophorer
hvor den fsrste begynder.

PolygonetS Sider ere de Storbuer, hvoraf det er

sammenfat; Vinklernes Maal ere de Grader, som Hver Sides Plan afviger
Naar Radius er — 1, beteg
nes PolygonetS Sider og Vinkler (Fig. 5) i den Orden, som de folge hinan
fra Planet af foregaaende Sides Forlangning.

den, ved i, ii, in, iv, v, vi rc.; de uefne Tal bemcrrke Vinklerne, og de efne
Siderne; n er f. Ex. den Side mellem i og ui, m den Vinkel, som Siden

iv afviger fra Forlcengningen af ii.
§• 37.

Dersom et Polygons Vinkler og Sider ere bekiendte, saa nar som een
Vinkel og to Sider, eller saa noer fom to Vinkler og een Side, eller tre Sider,

eller tre Vinkler: da bestemmes det ubekiendte ved folgende 2Eqvation,
8 „ l'„ II',, III',, iv'„ v'„ Vi',, . . . „ n' — S,
i hvilken s er ubestemt, og kan antages enten for Horisontens og Verticalcir-

kelens fcelles Radius r, eller s kan flettes — er, som er Kuglens horizontale
Radius, der er perpendicular paa r, eller s kan flettes —

, (om er den ver

ticale Radius, der er perpendicular paa r og paa er. e2 ligesaavcl som >r er
c=—I, i Folge §. 27.
1' = cof. i 4- gfin.i, 11' = cof. 11 4~ '4fin.11, ni'=

cof.ni 4- g fin. in, .... ;

cof.11'j

n

V v.

n

= cof. n 4- ^fin.N, 1' aa cqRi j

, «' =

Tegnet ("), hvorved s, 1', 11' rc. ere forbundne, bemcerker

at s forst skal multipliceres med i', derncest s „ 1' med

saa s„i'„n' med ni
*,

0. s. v.; men dog med den Jndfframkning, at den af de adderke Linier i Mul
tiplicandum bliver uforandret, som ligger udenfor Planer af Cirkelbuen i MulYTi Samling. V. L.

Rrr

tiplicators
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tiplicators Moerke, saa at ?/» (cof.i + sfin.i) =
(x_|-

f„

(cofn + ^fin.n) --- 5,

4- £Z) „ (cof. m 4- s fin. in) = ’?y4-(x + gz) ‘ (cof.in-j-efin.in), ligesom

allerede tilforn er sagt §. 28^32.
Hvordan omtalte ^Eqvation (s „ 1',, 11'»m'„ iv'„ .

» t/ = s)- kan tiene til

tt sphcerisk Polygons Oplosning, indsees af folgende:

Lad Kuglen qhuw (gig. 6) kunne vcrltes om Axelen Tren af den horizontale

Storcirkel hpow, og om Axelen pcy af den verticale Storcirkel q^rou, udent
at disse to Cirklers Position derved forgndres, og lad samme Kugle
1)

Stilles saaledes, at i Polygoner imnivvvi den sidste Sides sidste
Punct falder i Horizontens Pol tt, og samme Sides Forlangning falder
i Verticalens Qvadrant tto Fig. 6.

2)

Lav derpaa Kuglen valkes om Horizontens Axel ø-cn de horizontale Gra
der i, saa falder Siden n i Verricalen mellem

og o, ligesom Fig.

7

forestiller.

3) Naar nu Kuglen valkes om Verticalens Axel pc^ de verticale Grader n,
da gaaer hele Siden n igiennem Horizontens Pol tt, og Kuglen faaer
Positionen Fig. 8»

4) Valles den nu atter om Horizontens Axel de horizontale Grader ni, kom
mer derved Siden iv til at ligge i Verticalbuen mellem o og

tf

(Fig. s).

$) Og bliver man saaledes ved at omvalte Kuglen de verticale Grader iv,

de horizontale v, de verticale vi rc.: faaer den tilsidst samme Position
som den allerforst havde No. 1. Fig. 6.
I det at Kuglen omvaltes vexelviis paa Horizontens og Verticaleirkelens Axel, beskriver ethvert Kuglens Punct ferst en horizontal Bue,

fom er Maalet til Polygonets forste Vinkel; derncest en vertical Bue af
saa mange Grader som Pylygonets forste Side; saa atter en horizontal,

-er maaler den anden Vinkel, 0. s. f. lige til ar Kuglen igien er kommen

i

forste Position, og hvert dens Punct, efterår have beskrevet ligesaa
mange horizontale Buer, som Polygoner har Vinkler, og ligesaa mange
verri-
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vertikale, font det har Sider, er kommet tilbags til samme Sted, hvorfra
det udgik.
6) Folgelig naar et Polygons Vinkler og Sider tilsammen ere af Antallet n,

og i Kuglens forste Position (Fig. 6) et af dens Puncter, hvilket fom helst,
havde til Coordinater de tre Linier, fom udgisre Summen x-^y+sz (= s):

faa er i Folge §. 33 s = s„ i'„ u„ m'„ iv'„... >,n'.

Endnu maatte agtes

a) At paa Oversiaden af Kuglen er, medens den omvceltedes, af det faste

Punct p afridset et Polygon, hvori forste Side er = Vinkelen 1, fel

gende Vinkel = Siden n, folgende Side = Vinkelen ni, 0. f. v.; thi
narfi- Kuglen valles om Horizontens Axel, og dens yderste Dele stryge
det faste Punct p forbi, tegner samme Punct paa Kuglens Overflade
Polygoners Sider, og, naar den vcrltes om Verticalens Axel, faaer
Hver foregaaende Side sin Inclination til den folgendes Forlcengning,

Hvilket just ikke er vanskeligt at forestille sig, flkiondt Polygoner har
maattet udelades af Figurerne 6, 7 rc., for at ei den ene Linie skulde
falde i dennndcn, og alt blive Utydeligt.

Af det faste Punct o er aftegnet et ander Polygon, hvis Vinkler ere
deels — 90°, deelS

90°; Siderne ere 1, n, in, iv, ♦..,

n,

og Po

lygoners 2Eqvation er s „ V„ (—g),, n'„ g „ m'„ (— s)» iv'„ e „ ..

♦. „ (—e) » n„ g = s.
Dog herom maa vcere nok fagt, da denne
^Eqvalion ei i det folgende er brugt. ..Jeg maa nu vende tilbage
igien til den Formel, fom jeg eengang har lagt til Grund for alle de

svrige, nemlig:
7) 3,, 1» 11» in» iv'„.. ♦ „

n'

= s.

Denne Formel kan forandres paa mange

Maader; thi da s er Summen afCoordinarerne til et ubestemt Punct/ saa

kan isteden for s ftrttes hvad for en Linie det skal v«re, folgelig ogsaa e,
y(r eller er.

8) I Formlens forste Led kan af de Unireter, som felge efter s, hvilken man
vil antages for den forste, naar den folgende rages for den anden, nKstfol-

gende for den tredie, 0. f. f., foregaaende for den sidste, ncrsiforcgaaende

Rrr 2

for
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Antages f. Ex. første Led at begynde med s „in, da

bliver Fig. 8 Kuglens forste Position, Fig. 9 den anden, Fig. 7 den næst

sidste, og Fig. 8 den sidste, saa at i Felge §. 33, og paa samme Maade,
som for er viist, HEqvarionen tu aa blive s „ iii'„^rv'„ v'„. ♦. „ n'„ i'„ u == s.

9) De to nys omtalte Forandringer af Wqvationen s „ i'„ n'„ in„... „ v = s
have den Nytte, at hvilken man vil af Uniteterne 1, 1/, in,.kan eli
mineres; skal f. Ex. b/ Kaffes bort, da forandrer jeg ‘2@qvationen tit

s „ iii,„ iv'„ v „ ... „ n'„ i'„ n' = s, derefter fætter jeg s --- ^r, hvorved s „in
bliver =
efter §. 28.
Skal iV udelades, forandres 2Eqvationen til
8„iv'„v'„...„_n'„ 1'7»linin' == s, og s fcettes = sr, hvorved s„ivz bliver

efter §♦ 29 faa stor som er.
i o)- Da s „ i'„ i/,, ♦.. „ n'. = s, saa er i Folge §. 33 s „ n-/„ . ♦. „ vf z„ v' =

s„i'„ n'„ in,„ iv', eller man kan i Almindelighed borttage af 2EgvationenS
forste Led saa mange som man vil af de sidste Uniteter, naar alene de bortragneS reciproqve Storrelser i omvendt Orden sammenfoieS indbyrdes ved

Tegnet (”), og derefter ved samme Tegn ” forbindes med det andet Led s.

11) Herved kan i et af Wqvationens Led hvilken Unitet, som forlanges, blive
den sidste, og folgelig en Ligning udbringes, hvori denne Unitet ei findes.
Naar f. Ex. i 2Eqvationen s„ i?„n'„m'„ iv = s»n'„ . .♦ >,vr„v' (jele det

forste Led er = x-\->jy-\-ez, men det andet Led er — x-f->/y-ftez: da er i
Folge §. 3 ez c= ez, i hvilken Ligning ei findes iv'; thi iv'c= cof.iv-f-^fin.iv,

altftra, da der multipliccrteS i forste Led med iv', blev ez uforandret, §. 29.

X2) Den TEqvation, som man finder for den ssgte ubekiendte u, efterår have
paa anførte Maade elimineret de to andre ubekiendte, forø ikke soges, har
den Form: ti = bcofu-f cfin.u; thi man seer let, at den aldrig kan inde
holde cof u. fin.u, eller Potenzer af cos. u og fin. u» For at oploft denne
ZEqvation, kan ftettes, ligesom tilforn er viist (§, 20), | = cot.ip, yg

co£(u—ip) =

= —g*.

1?)
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13) Er Kuglens Radius r uendelig ster, og det sphceriffe Polygons Sider

uendelig smaae Dele af Peripherien, da forvandles der spharriffe til et

plant Polygon, hvis Sider ere Sinus af Siderne i det fphariffe milfe
liplicene med Kuglens Radius.

Oplosningen passer altfaa baade til

fph-eriffe og plane Polygoner.
V.

Nu vil jeg forsoge ar udlede af samme Wqvation (§♦ 37. No. 6)

de fphariffe Trianglers fornemste Egenffaber.
38«
Da Triangelens ')Egvation er s >, i'„ 11» ♦ ♦ < »vi' “ s (§. 37. No. 6), og

Progressionens Begyndelse er ubestemt (§♦ 37» No. 8): saa kan den begynde
med 1' eller m' eller V, hvis der nemlig antages at forste Uniret ffal ligge i Horizontens Plan, eller ar den ffal vcere cof. -ft g fin. Jeg betegner derfor de Li
nier i Progressionen, som felge efter vi', ved vn', vin', ix', x', xi' rc., saa at

1, vn', xiii' blive Synonyma,

ligesaavci som n', vin', xiv' 0. s. v.

Denne Maade

cit taelle paa kan ikke forvilde; thi hvilken i Ordenen Linien er, naar ei talles
lamgere end til vi, findes ved at subtrahere vi faa ofte som rumligt fra de dette

Tal overstigende Nummere. Dernotst fatter jeg den Vinkes cof -ftefin., hvoraf
Progressionen begynder, at vatre (n -fti)', og lader n vatre ubestemt, uden for
saavidt at den enten betegner o, eller et effent Tal.

Triangelens almindeligere

'iZEgvation bliver derfor i Folge denne Bencevning og §. 37. No. g:
s »(n-ft i)'„ (n-ftn)'„ (n-ftni)'>, fn-ftiv)'„ (n-ft v)'„ (n-ft vi)' = s.
Forandres denne Wqvatiori i Overeensstemmelfe med §. 33 til
L„(n-fti)'„ (n-ftn)' = e „ (n-fr-vi)"'» (n-f-v)’« (n-ftivs',, (n-f-ni)“':
findes, i Folge §. 35. No.

IL,

og §. 3,

*) cof (n-fti) = cos(n-ftin). cof (n-ftv) — fiu.sn-ftui). eof.(n-ftiv). fin.(n-|-v).

//.) fin. (n-j-i) =

fin. (n -ft iv) . fin. (n -ft v)

fin. (n -ft ii)

Rrr 3
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6» (n-f-vi)"""» (n-f-vf,
at n er tilfoier Tallene

Forandres den til e „(n-j-i)'» (n-f-n)'» (n-f-m)',, (ü+iv)7 =
udkommer en 2Eqvatisn liiß den §. 35. No.

i, ii, in rc., og r antaget = r.
holde

>i,

III.)

IV,

Altsaa, na ar denne Mqvations Led, der inde

divideres med finJ(n4-i), bliscr:

X.(n+'m5---------- bcot.(n+m).cor,(n+n).

— cot.(n+i)=

n»(n+i)',>(n+11)'»(n4-ui)'■=
Folge §. 34. No. IL

Forandres den til
giver den i

IV.)

alene

(n->-vi)"„(n-^v)

cof(n-|-ii) — cof(n4-iv).cof(n-[-vi) —fin(n-|-iv)\cof(n-f-v).fin(n4-vi)

Og endelig, naar den forandres til v\»*( n4"I)n(n+n)'»(n+in)»(n4-iv)'„(n4-v)'
= 9n(n4"Vi) '/ faaes af der Led, som indeholder e, §. 34. No. IV.,

)
VI.

—-cot.(n+n) =

c?C/%tJ{n
.'

+ cor. (ti^iv). ovLfn-j-iu).

*
§>39

I de foregaaende sex ^Eqvationer forudsattes, n at betegne Nul, eller
ethvert positiv effenr Tal;.men ved at sammenligne de tre forste med de tre sid

ste, vil man finde, at i de forste tre kan ogsaa isteden for n fattes n-f-r, eller

ethvert ueffent positiv Tal; altfaa kan i de tre forste TEqvationer n bemcerke
Nul, eller ethvert positiv heelt Tal.

Der kan ogsaa isteden for n fcerteS n 4~

et positiv heeltTal, hvilket som helst; man kan f. Ex. scette isteden for n: 0-4-3,

1 + 3, 2-4-3, 3 + 3/ 4 + 3 og faa videre, altfaa 114-3.
naar i TEqvationen

III.

— cot.(n4-iv) =

Hvoraf folger: ak,

§.38 isteden for n fcrttes n4-ni, forvandles den til
+ <-°r. (n+vi) •

(n4-v),

Felgelig er
-=ot.(n+.) =

4

og denne Mqvation, sammenligner med A5qvationen
dobbelte Udtryk af — cot. (n-4-1).

III.

§.38/ giver felgende
/•)

analytisse Betegning.
tot. (n-|-iv). fin.

Z) — eot. (n4~i) =

fn-f-n]
l» + VIJ ,
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fn-4-ml
- fn4- n 1
e0L ln4-vJ4C0‘tn4-vij
*

fin fn+nil

' ln 4"v J
efter hvilken Formel —cot.(n-J-i) faaer samme Vardie, enten man bruger kun

de overste, eller kun de nederste af de dobbelte Tal.
Ligeledes naar i 2Eqvanonen IL §. 38 fattes n-s-u isieden for n, udkommer:
s

(n+m)=
k 1 '

fin. (n -f- iy)

f
1

*

fi

(
K

j = fn1.(n4-,„).fin.(n + ,v)
1 1
fin. (nvi)
*

af hvilken TEqvation og den §. g8. No. II. folger:
fin, (n -f- iv). fin, [ffiy]

ZZ)

fin. (n4-1) =
Vi/

J

r . v
fn + VIl

Sattes der i TEqvationen Z §. 38 Tallet n-j-m isteden for n, faaes:
J

vi/

eof.(n + 1,)-c0f(n + ,v)

+

im cof.(n+>) =

fin. (n 4- VI) . fin. (n 4- II)

,

§• 40.

Ved samme Substitution faacs af samme TEqvation

cof.(n4~iv) = cof.(n4-vi). cof.(n-|-n) — fin.(n4
vi)
*

♦ cof.(n4~i) ♦ fin.(n4-n),

eller

- fin(n+vi).fin(n+n),cor(n4-i).

Alrsaa, naar denne TEqvalions stdste Led kaldes a, cof. (114-iv) fattes = cof.u,

-i = b, og= c: fan i Folg- §.
tang.ip =

cof. (n

Vi) . cof. (n II)
fin. (n 4" iv)
* ®
cof. [(n 4- iv) — tp]

<of.(n4-i) = — eo£

. ßHt

Vij t fin. (n 4" ii)4

§. 41*
^Eqvarionen Z §. 38 er
a
u

b

4
i

C

cof. (n4~i) = cof. (n4-m). cof. (n4-v) — fin. fn-j-m). cof. (n4~iv). fin.(n4-v)f

W\
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og naar dennes Termini benKvneS ved de under eller over stkrevne Bogstaver
a, b, c, u: da findes, i Felge §. 20, cof. (n-4-1) ved folgende Formler:

r , .
x
fn 4- vi
tøz)
— cof.(n + iv), ting.
= cot.l^j, oz
fin.

cof. (n + O = —

f(«+ni)+4>/] CoC fn f v 1
l C»4-v)+@ J ‘
-

t

§♦ 42»
2 Folge §. ZS. N». I. er
— cot. (n -f- l)

r n 4-vi]
cot. (n 4* iv) . fin. ln + nJ
-4-cotfn + v1
r fn-4-v]
111 Ln4~ IirJ
cot. (n-j-iv)

---- ----

s n-4-vi]

[nJjTmJ

ln+>'J

og nctflr — cot. (114-1) = a, “ fn4-v] = c.

cof fn+v,l
" Ln 4-11J ’

— u, cot.

fn-4-vi

,

i t= b,
ln+-"J
'

og ÄLqvalionen fammenlignes med den §. 20/ da vil let indsees Rigtigheden af
felgende Formler:
fang, g] = tang.(n+iv).cof.["+y.
fin. K„ 4-vi) 4-0']

— cot. (n-|-i) — —

l(n4~'11) -pøj rot fn+vl
'
■'Ln+I,IJ'
Cil M

§. 43«
ScetteS der i de to sidste TTqvationer §. 41 n-|-ii isteden for n: bliver
cot. 0-- — cof. (n4-vi). raitz. (n-j-v), og fin.((n4-i)-4-p) =
*

cof. (n

v)

Men scettcs n-f-iv isteden for n, bliver

cot. ø'= —cof. (n-|-ii). tang, (n-j-ui), og fin. ((n-j-i)-j-Ø)

cof. (n 4- v). fin. 0'
kcof. (n-j-ni)
*

Altsa^

analytisse Betegning.

499

P f(n 4
* v)f

11 t(n + V)J

cot f‘P'1 = — cof [ri+n1 tans (n+n!l
cot. l(pJC0l.ln+viJ.tang.tn+vJ.

§. 44'

Ved at scette n-f-v isteden for n i be to sidste Mqvationer-§. 42, faaeS
fin. [(n= —cot. (n-f-vi) ♦ tang, (n-f-n). fin. <p, og
tang. <p — tang. (n 4"11!) *■ cof. (n-f-n);
Men ved at scette n-J-i isteben for n, udkommer:

fin. [(n 4-1) 4“^] — —cot. (n-f-n) ♦ tang, (n 4- vi) ♦ fin. <£)', og

tang. (£> — tang, (n -f- v) . cof. (n 4
* vi);
hvoraf folger:
fin f(n + ') + <?>'l = _c0|. fn + Hl tan» fn+vl1 fin
M
l10' L(n +1) + <P J ~
C0L (n + V1J - ““»• [n + „J •
[pj' °3

tans W' - ran? fn + vl cof fn + v,l
«ng.
j - tang. [n_[_UIj . cot.
j.
§- 45.
c;_a
i
_ <in4tC>'+n)4-Cn+1V)+("+"■)] . fin i[(n+n)4-(n-f-vi) — (n-^v)].
S»« sHV-------------------------------- fin.(n4-n).fifiT(n+^)
'
z.
c/ i \
cof<n4-vi). cof.(n-f-n) — cof.(n4-iv) ,
tfi cof. Hl) = -------§. 39. 970.7//., 03

5n.(n+„;

fi

afin.21 (n 4-1) — i — cof. (114-1),

,rr

\g. 5.

2 Tr.3_L^ — lm.(n4-vi). fin.(n4-n) — cof.(n-j-vi).cof.(n-f-n)-f-cof.(n4-iv)
21 2V1 ‘
fin. (n-f-vi)/(in. (n+fi)
'

< w«

. »W- *

WSLMAMft.

og da cof.b — cof. a = 2fin.|(a-f-b) ♦ fin.|(a—b), §. 19. i; saa bliver
fin21
— fin - il(n4-IV) 4-f n+VIH(n+n)] ♦ fi»« 2b(n4^i)+(n+n) — (n4IV)J
fin. (n-f-vi). fin. (n-f-n)
Vly SümlinF. V, B.

Sss

§. 46.

W.
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fin. ^[(n4-IV)rKn4-n)—(n4* VI)3 ♦ iin.-X[(n4-iv)—sn-j-u)4,(n4-Vl)3,

Cof? I(n+1) =--------------------------- fin.(n+n).fin.(n+vi)-------------------------- ’

rhj i-f-cof (n-)-1) — stcof.24(n4-i), §. 19. ti; men ester 2Eqvat. III. §. 39 er
fin/n-j-n). fin.(n4-vi) 4~ cof.(n4-n)_» cof.(n-|-vi) — cof.(n4-iv)
fin7n±in
'
fin. (n 4~ n) . fin
fin.Vn-LvÅ
(n -fi- vi)
1
cof. f(n4-ii) — (n4~vi)] — cof. (114-iv) K
altsaa 2coC24(d4~1) fin. (114-11) • tin.(n4-vi)
’
4

I -|- col.(n-f-l) —

Folgelig, da cof.b,

cof. a — 2 fin. |(a4~b)♦ fin. |(a—b), §. 19. i, faa er

fin ^f(n4-n)4~Cn4~IV) — (n4vi)) . fin^[(n4-iv) — (n4-u)4-fn4-VI)]
tin. (n4-n;. lin. (n4- vi)

cof? z(n-sti) = —

. x
, ,
\n
— tang.i[(n+i) —(n+m)] =

§. 47. ,
fin.5[(n4-iv) — (n4-vi)]
. , .
fin 1 Kn^,v) + (n^vl)-j- ™g-S("+v),

— taog.|[(n4-i)4-(n4-in)] =

- tang. z(n-4>v),

°g

hvilket kan bevises saaledes:

/.) Ved nt addere og subtrahere fin. (04-1), forandres ‘2(2 qv at ton en

,§• 39- H., til de to felgrnd«

fin.(n+ni) =

, „ , , '
r , ,
x
fin. Cn-4-i). fin. 'n4-iv) — fin. (n-L-i). fin. (n-f-vi)
n) fin.(n4-i) — nn.(n-f-ni) =--------------------------------------------------------------fin. (n 4
* iv)
*
b') fin. (114"1) 4" ^n‘ (n4~ in) —

fin. (n1) . fin. (n 4
* iv) 4“ fin.(114-1) . fin.(n-|-vi)
fin. (n4-iv)
*

Af2Eqv. I. §. Z9 udkommer, vcd at some n4~n isteden for n, 2Eqvatiormr
f ,
A
— COt.(n4~m)

cof. (n 4" iv). cof. (n 4™ v) 1 fin. fn4
).
*
cof. (n4-vi)
fin. (n4™ vj
1 fin. (n4" v). fin. (114- vi) '

Naar dennes Led multipliceres med Ledene i ^Eqvationen
fin.(n-Hn) = MMWHi §- 39- U„ bliver
r/

x

xx

co'(n- , ni)

cof(n4-iv). fin(n4-vi). fin(n4-i). oof(n4-v) ? cof(n-s-vi). fin(n4i).
fin. (n4-1v). fin. (n4,v)
‘
fin. (114.V)
’
men

analykiffe Betegniiig.
men da
_ r/ JL >
C°

1 Iy

Soi

cof(n-l-vi). cof(n4-v).fin (n-fe) . fin (n-f-vi). co5(n-^.iv). fin
fin. (n -|-v)
'
fin. (n-|-iv). fin. (n-j-v)

§. 39.
- col^n+n.) =

-) -

og tiaav divideres Formlen

MÄ+

a

I.:

7

faa er Summen
. -W

c,

med Formlen

faaes:

fin.(n-|-v)
fin^'n-|-iv) — fin. (n 4 Vi)
i-jr-cofi(nv) * fin. [(n4IV) -j- (n-f- vi)] ’

fin.fn-p1) — fin.(n-f-m)
cof.(n 4 i) -j~ cof.(n4m)

cof.(n + 5) + col’.^Tii) = tlnS-l[(n + >) — ("4-"')], §• -S-

1, 03

-j2^±^=«ng.i(n + v), §.i9.f.
M- •»ng.å[(n+1)- (»+-.-)]Y

og da fin (n-f-iv) — fin. (n-j-vi) = 2 cof.

j [(n-f-iv)

4- (n-{-vi)] x;

fin.|[(n4-iv) — (n-[-vi)], §. 19. L, og
2 cof. Ml 4IV) + (n 4- vi)]
fin. [;n 4 iv) -j- (n4 vi)] ~
T r/

_

i \

/1

i

’

faa cr.-tang.l[(n+i)-(n+m)] =

')
II.

r

fin. ^[(n 4IV) 4"

.

4 VI)3 '

tang. 5(n 4v) ♦ fin. ^[(114IV) — Cn4Vl)3

' '

Ligeledes sindes ved at dividere Formlen

b

med Formlen

'

c:

fin.(n4I) 4? fin.(n4II][) __
fin. (n 4 v)
fin, (n 4 iv) 4” ^n" 4" V1)
cof. (n 4^1) 4- cof. (n 4In)
i 4" cofi (114 v) * fin. [(n 4IV) 4" C114" VI)3

— tang. I [(n411) 4
* (n4”lu)] > §•
og na av isteden for

19*

scertes rang. z(n4-v), §. 19./, og isteden for

fin(n4IV) 4" fin(n4vi) stetteS 2fm|[(n4iv)4(R4"vl)Jt cofi[(n4-iv)‘~(n4"v1)]#

§. 19.

g,

udkommer
T/ , ' 2 fin. X[(n4iv)4
*
(n4VI)] ‘ cof.5[(n4IV) —(n4VI)3
tang. 5 (n 4-v) . ------- - ——-—
-—!——--------- ——L—---------------------- fin. [(n 4
* IV) 4
* (n4 vi)]
— tang. I [(n +1) + (n + ni)] ;

W.
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2fin.5[(n4-iv) -4- (n-4-vi)]
iin.i(n + iv) + Cn+vi»

n,cn

r

. o <

cof^Rn-j-iv) + (n-|-vi)]' ’

r

'9* C‘

!,S

sta er — tang. |[(n 4-1)+ (n+m)J == tang.|(n-|-v).
§• 48.
Ere alle tve Vinkler i en fphcrrifk Triangel givne, sindes Siderne ved

hvilken man vil af folgende Formler, naar n antages = o, n, eller iv.
8
- dtzWWOW »•» **

1L) i

,

cof.(n4-O. cof. (n4-ni)

l

40.

I tanS- V =--------------- fin.(n+?j--------- - .

J
\ r
2 tz i \
^nlC(n4"in)“F(n'4'v)4~(ri4“’)l • finf[(n’4'ni)4~(n4'1)—(n4~v)]
III. fin l(n4-n) =---------------------- fin. (n + iii)-. fin. (nfö
)
'
ttt

§. 45.
ScetteS i den føufle af disse tre Formler
cof (n-|-v): fin. (n-s-m).
n
i
- 90 , bliver eofi (n-s-n) —
n_|_in — 90°,

- -

cof. (n-J-n) = —cof. (n-j-v) : fin. (n-|-i)»

') n-fv = 90°,

-N -

cof. (n~[-ii) = cot. (n+i) ♦ cor. (ti-f-in);

*)

§..49.

Af to Vinkler og deres fcrlleS Side givne bestemmes

A.)

Den givne Sides modstaaende Vinkel ved Formlen

IF,

eller

F,

naar

scelteS n = o, eller n, eller iv.
IF.) cof(n+i) — cof(n+m). cofin-f-v) — fin(n-f-ni). cof(n4-iv). finji-f-v),

tz. 38» ^Egv. I.
cof. (11 + 1) "

fin f(n 4;ni)+^] cof fn + v 1
■ l(n4“V)+’<p J •
i.n + nij

1
I

, vy i

f !Sj

I cot.{^j = - cof (n+iv). tang,

I Mqva-

-nalyLiffe Betegning.

5OZ

I ^Eqvationen IF. giver

a)

n-f-ni = 90°: cof. (n-J-i) — — cof (n 4- iv) * fio. (n -|- v)#

5)

n ~|~ v —

r)

n4-iv = 90°: cof (114-1) — cof. (04-111) ♦ cof. (n 4
* v),

90°: cof (n 4-1) — —cof. (n4~iv) ♦ fin. (04-111),

B.) De to andre Sider findes ved hvilken som helst af folgende Formler, hvori

ligeledes maa antages n = o, eller n, eller iv.

§. 39» ^Eqv. I.

\ §. 42.
r—

tnnrr

xi\ r>nC

(n_

Er i den Flu Formel

d) n-f-111 = 90°, bliver — cot. (n4~n) — cot (o4~v): fin.(n4~iv),
f) n4
in-|-iv
*
v
=
e)
— 90°,

- -

/)

n4-v — 900,

- -

g)

n4“i = 90°,

- -

—cot. (n4-n) = cot. (n 4~ v); fin. (n4~vi)4

//)

n4'VI — 9°°/

*

■

—cot. (04-11) = cot. (04-v) ♦ fin. (n 4-1)»

—cot. (04-11) “ c°t- (n4~v) • fin. (n4“in)’

§- 50.
Af een Vinkel og to Sider, hvoraf den ene staaer lige over for den givne

Vinkel, findes
Sss 3

FK. Forseg til Directionens

j 04

^.) Den treble Side ved folgende IXOe Formel, naar scmes n = 0, n, eller iv>

IX.)

<

cof. HV‘] . fin. [»'I
[n -|- ivj ___ løj
fin f(n+n) + ^1 — _____
fn-{-iv]
f
' [(”+”)+<?> J
cof.r t+jM

b

c0 * ln 4“Vl J

■ ■
]
r fn-f-ni]

tøl

tn-H?

1<P J

tans fn+lvl
[n-j-vip

bliver

Er

cof. (n - -vi)

-) n

J

naar siettes
istcden for
■n
§* 49. 5, n-f- v.

i

«) n -f- in — 90°, cof (n-j-n) = cof. (11 - - IV) '
90O,

cof. (n-f-n) —

iv — 90°,

fin. (n-f-11) =

«) n —|— 1

■ §. 43-

<0 n4"Vi — 90°, fin. (n-|-ii) —

cof. f n - -IV)
§. 49. c,
cof. (n - F vi)'
cot'. (n-L-vi)
§. 49. 5,
cof.(n-4-iii)'
cof.(n-|-iv)
§♦ 49
*
ai
cof. (n-f-i) '

n-^-ni.
n-j-v.
N-f-III.

Ä) De to givne Siders indfluttede Vinkel udledes af folgende Formel Xt
naar fcetteö n = o, n, eller iv.

ffi_ f(-’+'wl _
j ”>+>)+?J~
■

cot fn+nl tans fn+vl] fin tø]
— cot-[n4-viJ

1tø']
...
, vl, cof fn+vil
fn +
[tang.
= tang.^ni
"J] '
• *
(n-i-nj

,Er
e)

0J

bliver

— 90cof(n-f-i)

,

*
—cot(n-{-vi). tang(n-j-11), §.49
*//

f §• 44j
nnnr for
n foetted
n-^iv.

/) n-j-v = 90°, cof(n-(-i) — —cot(n-|-ii). tang(n-|~V1)/ §.49./.
g) n-j-vi = 90°, fin(n-J-i) ——cot(n-(-ii) ♦ tang(n-|-v), §.49.A.

A) 114-11 = 90°, cor(n-|-i) — —cot(n4-v) : cof(n-j-vi), §-4S-/, n+“'.
C.) Den anden givne Sides modstaaende Vinkel flnlles nf Fornlclen XI.
fin. (n 4- it) . fin. [n't.1”]
XI.) fill.(n-|-i) =--------------------- ln+v3J-f «
*
§

on o«A..
rr
*35
2Eqv. II>

analytiske Betegning.
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§. 5r.

9?aar i de tre fo.regaaende Opgaver, §» 48, 49, 50, isteden for Sider
fættes Vinkler, og isteden for Vinkler sautes Sider, oplofts de ved at antage
i de anførte Formler, n at være = 1, eller ni, eller v, §. 39»

§. 52.

Er i en fphærisk Triangel Siderne mindre end to rette og positive, da
fan ogfaa Vinklerne antages at væve- af famme Beskaffenhed; thi at den forste

Vinkel kan tælles positiv, og være mindre end to rette, viser §. 37, Fig. 6;
men at de to andre Vinkler ere af famme Art fom den forste, sees af Formlen
fin. iv . fin. f”1]

lin. I =---------- ry-J / §. 50.
["]

XL

J det folgende forudsættes Vinkler og

Sider at være mindre end 18o°.

§- S3En fphærisk Triangel bestemmes fuldkommen, hvis Siderne ere mindre

enb to rette, af tre givne Vinkler; tre givne Sider; to Vinkler og disses fælles
Srde; eller to Sider og indstuttede Vinkel, hvilket fees af Formlerne §. 48/ 49,

og Sætningen §. 51.

§«54»

/

Af foregaaende Formler folger ogfaa, at ligestore Vinkler staae lige over

for lige store Sider, og omvendt; f. Ex. naar i Formlen IV. §. 49 fættes 1 =
m, da er iv —
thi cof. 1 — c o C m . cof. v — fin. in . cof. iv . fin. v, og

cof. in — co'.v . cof. i — fin. v 4 cof vi. fin. I.

(Den sidste TEgvation faaes af

den forste ved at forøge Tallene med n).

§. SS.

Den flette Vinkel modscettes den mindre Side, og omvendt.

Folger nf

Formlen §♦ 47 — tang.x(i—m) = tang.-fv, {i—thl naar 1 —ni er
negativ, in aa iv — vi være positiv.

§. 56»

5o6

W.

Forseg til Directionens
§. 56.

men scrrteS i ferste Wqvation vi > iv-f-n, fa a nraa og fa a n vcere fierce end

iv-|-vi; thi ellers blev cof2 |(i) negativ; men det er umueligt al vi kan vcere
fierce end iv-J-11, naar n > iv
blev cof 2|(i) = o.

vi; ej heller kan vi veere — iv-|-n; thi da

Folgelig maa vi veere < iv-ft 11, og i Almindelighed to

Sider storre end tredie Side; altsaa er i anden TEqvation fin.|(vi-|-iL—iv)
IV I ~~ II —l— VI

positiv; altsaa ogsaa fin. |(iv-|-ii-|-vi) positiv; felgelig ------- ----- < 1800

(§. Z2), og iv + n + vi er mindre end 360°,
§. 57-

Ligeledes bevises at de to Vinkler ere tilsammen storre end den tredie, og
Summen af alle tre mindre end fire Rette, hvilket ogsaa folger af §. 37.
No. 6.

ai

og §. 56.

§♦ 58.
Naar man paa en Halvkugle fra et Punct C (Fig. 12) mellem Grundcir

kelens Pol P og dens Omkreds trcekker Storbuen CB ned til Grundens Peri

pherie (*),

da er CB mindst, naar den endes i r, hvor Perpendicnlaren PC

forlcengct fFicer Grundcirkelens Omkreds; derefter voxer den fra Cr til at den
bliver = 900 = rQ — CQ, og endnu derefter lige til at den bliver — 1800
— Cr (= C(j), ft a at B falder under QR, naar CB er stump; men er CB spids,

falder B over QR.

Thi
(*) Rastners Mathemalikens Begyndelsesgrunde, oversat flf Hr. Prs sessor Wolf. Den
sphseciste Trigonometries anden Sakning, Pag. 517»

analytiske Betegning.
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Thi lad CBq betegnes ved i, Hypotenusen EC ved n, Catheten Cr vefc

og rB ved vi; saa er i Folge §. 49. c (nemlig naar setttes 1 i freden for n)
cos. ii — cof. lv. c o C vi, eller cof.BC — cof. Cr. cof. rB, hvoraf Paa siandens

iv,

Rigtighed letteligen indserS.

Imedens rB voxer fra o til 90°, og CB fra Cr ril CQ (= 90°), voxsr
Vinkelen CBq fra 90° til 1800—Cr; men derefter, naar rB voxcc fra 90° til

1800, og CB fra 90° til 130° — Cr, aftager CBq fra igo0— Cr kil 90°; thi

naar i §. 49. h istedcn for n ftrtteS v, bliver v = 90°, og —cot.i = eor.iv x
En. vi, eller —cot. CBq = cor. Cr * fin.rB, af hvilken Formel Skuringens
BeviiS er let at udlede.

§. 5S.

Antages tn Triangels Sider (n, iv, vi) at veere mindre end to Rette, og i
;v. XI.} Buerne iv, v, n ere fkieve: da

viser folgende Tabel, i hvilke Tilfalde den fogce Vinkel 1 er spids, stump eller

tvetydig.

9] 11 = iv, og da er 1 = v.
10J n4-iv = i8o°, - i — 1800 — v.
BeviiS.

Da ingen af Siderne i Triangelen ABC (Fig. iz-18) ere

storre end 1800, saa falder hele Triangelen paa en af de Halvkuglers Overflade,
som affficeres ved Planet af Siden AB (= vi), og da Siderne n og iv ere
Xti Samling. V. B.

Ttt

ffieve,

W.
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fkieve, medes de i et Punct C udenfor Grundcirkelens ABD Pol P.

Man kan

altsaa fra Polen P uddrage Storbuen PC tit begge Sider, og ligeledes dens
Perpendicular QPR, til at begge naae Grundcirkelens Omkreds.

Disse to

Halvcirkler forestilles i Figurerne iz-i8 ved de to rette Linier rq og QR.

1) Fordi iv er stump og n spids, salder A (Fig. 13) under QR, og B faas

velfom det yderste Punct D af Halvcirkelen ACD falder over QR, §. 58.
Men da Buen 1800 — iv (= CD) forudfcettes at vcere storre end. n

(= CB): faa maa denne falde imellem Cr og CD, eller ogfaa imellem
Cr og CQ, §. 58, og maa paa begge Skeder kunne have famme Skorrelfe.

2)

I det ene Tilfcelde bliver 1 fpids, i det andet stump; altfaa er

i tvetydig.
Da Buen n antages > 1800 — iv, eller n > CD (Fig. 14), faa er
CDR < CBA (§. 55), eller v < igoo — 1; men v antages stump, alk-

faa er 1 fpids.

3)

iv er fpids og 11 stump, folgelig falder A (Fig. 15) over, men B under
QR. Og da Buen n > i8o° — iv, kan den i Felge §.58 have samme
Storrelse, saavel mellem CD og Cq, som i ligestor men modsat Afvig-

nitig fra Cq. i kan altsaa vcere spids eller stump, §. 58.
4) Efter Betingelsen er n < 1800 — iv, eller 11 < CD (Fig. 16); altfaa

er i A CBD CDQ > CBA, eller v > 1800 — 1 (§. 55); men v er spids,
altfaa 1 stump.

5)

n og iv antages begge spidse; altfaa ere B, A og C (Fig. 17) paa famme
Side af QR (§. 58); og da antages n < iv, faa kan B falde paa begge

Sider af Cr; paa den ene Side bliver 1 stump, paa den anden spids
(§. 58), altfaa er 1 tvetydig.
6) n > iv, altsaa v < 1 (§. 55); men v er stump, altfaa 1 stump.
7) Da ii cg iv ere begge stumpe, saa overskicere de Perpendicnlaren QR

(Fig. 18) imellem Puncterne Q og R (§. 58)»

Og da n > iv, faa kan

Buen ii enten ligge imellem iv og Cq, eller paa den anden Side af Cq.

Altsaa Vinkelen 1 enken vcere spids eller stump (§. 58)
*
8) Naar

f

analytiffe Betegning.

S09

8) Naar n < iv, er v > 1 (§. 55), allsaa, naar v er spids, bliver ogsaa

I spids.
9) n = IV giver V — I (§. 54).

10) n-fiv — 1800, giver 1 — igo°—-v, fordi Supplementerne, til n og iv
danne tilligemed AB (Fjg. 19) en anden A ABC7, hvis Vinkler og Si

der ere saa store som Ve i A ABC (§. 53),

§. 60.
Forudscettcs der ligesom i foregaaende §. 59 at Triangelens Sider (n, iv,
vi) ere < 1800, men i ^Eqvationcn fin.i = —

givne Stykker (v, iv, n) ere rette: da er

- (§. 50, XI?) to af dr

_

i = igo°—iv, hvis v og ii ere rette, (Fig. 19).

i = 90° — ii,

-

v og iv ere rette.

i = 90° — V,

-

IV og II ere rette.

Er derimod kun et af de givne Stykker ret; da er enten
s > ni
i
, er slpids 1 .«er
hvoraf folger
n sstump)' cllev
*
2

v rct 03 1V I < „J'

31

4]

51
6J
71
8J

■*

v spids, iv ret,

en ,i swid« ] , ,

sumuelig)
1 cv stvetydig^

v stump, iv ret,

on „ (r»'n,p) .
03 (spids J'

sumuelig)
1 €V (tvetvbigj'

3

IfltmipJ'

*•»[£")>
«
1 ,£'- •
jQlj V r,stump, IV ra-••■■■»■ ■

£

Bevi i s.

.

1 er

spids )
stumps

1 er lipid- 1
Lftumpj-

No. i og 2 folge deraf, at den siorre Side staaer lige over

for'den mindre Vinkel (§♦ 55).

No. Z og 5 ere umuelige; thi naar iv er ret, kan v og n hverken vcere
begge spidse, eller begge stumpe, fordi

cot.» == cot.v.fin.m (§. 49. e).

Ttt r

3 7,

W.

Sio

Forssg til Dircctioneus

I 7, 8, 9/ IO ere l og v af forssiellig Slags, fordi naar II = 9c/5, er
— cor. w = cor. i. fin. ni, hvilket feiger af §♦ 49. h, naar antages n = u.

Enten n er stump og v spids, fom i

Ne. 4 og 6 kan bevises saalrdes:

No. 4/ oß i A ACB Fig. 20, eller 11 tt spids og v stump, som i No. 6, og

i A ACB': saa kan der formeres af n tilligemed Supplementerne til iv og vi
en anden A A'BC, eller A'B'C, hvori h, iv eg v beholde samme Swrrelse; men

Vinkelen 1 forandres til sit Supplement.

Felgelig kan der af samme Data

n, iv, v dannes to forskiellige Triangler.

§

6r.

J Fslze §. 37. No. 6. a kan enhver Triangel forvandles til en anden,
hvori Vinklerne cre den forrige Triangels Sider, og Siderne den forriges
Vinkler, Ordenen forresten uforandret.

findes n ester Formlen fin.n =

Felgelig naar af vi, v, m givne ffal

'

: kan det Givne og Sogte betegnes

ligesom i §. 59, 60, og de der auferte Regler ogsaa i dette Tilfoelde anvendes.

§. 62.

Da Formlerne IX. og X. §. 50 ere udledte af en Wqvation, der inde
holder baade Cosinus og Sinus af den sogte Bue: saa kunde formodes ar de

ikke ffnlde, som TEqv. XI. §.50, give det Sogte nogen positiv Vcerdie, som

var mindre end 1800, og ei stemte overeens med Triangelens Data, naar disse
vare alle positive og mindre end to Rette; men for herom fuldkommen at over
bevises, fatter jeg:
1) Ar lf-J-if er positiv, mindre end to Rette, og en Vcerdie af n-s-u, der

ved Hielp af TEqv. IX. §. 50 er beregnet af de Data: n-f-m, n-f-iv,

ri-f-vi. Dernast flutter jeg, at i en Triangel, hvori gives n 4~if, n-^-rn
og n-j-iv, og hvori det fom staaer lige over for n~|-ni kaldes ri"-|-vf, er

i Folge §. 49. llAbt 2Eov. cof. (n'-j-vC) = cof.

n~). cof. (n-f-iv) —

fin. (n + if)♦ cof, (n -f- m). fin. (n -j- iv); men den samme Vardie faaer
cof (n-f-vi), naar i Wqvcttionen fin.s(n-j-i?)-f-^ =
^^^.fin.

(§. ZO.

IX.)

Sinus til Summen udtrykkes ved Parternes Cosinus og
Sinus

ünalytiff'e Betcgning.

5

ii

Sinus, derefter divideres med fin. (p', og tilsidst scrttes — eof (n-f-ni)

X

tang, (n 4-iv) isteden fer cot. <p\

Følgelig bliver n 4~vi — n 4-vf,

og nit faa kan den beregnede Vardie n-f-11 og de givne Stykker n-f-in,
n-f-iv, n4'vl tilhore en og dcn famme Triangel.

2) Ligeledes antager jeg i ^de TEqv. §. 50 at n“-J-r er en Vcerdie af n -f-i,

tillige at den er positiv, mindre end i8o°, og beregnet af de Data n-[-ii,

n-j-v, n-f-vi; derefter sitttter jeg i Felge §. 49. 2Eqv.

at i en

Triangel, hvori gives n~4- f, n-f-v og n-^vi, og hvori der n-j-v mod-

staaende Stykke betegnes ved n 4-n, er —cot(n -hi) = —■
J

1

\

\

j

fm (n-|-vi)

4- cot. (n-[-vi) . cof (n 4-1) / eller ved at dividere med cot. (o4-Vi),
— cot- (° +“)• tan8- (n + V1) = ------- cof.(n+'v,)

+ cof. (n 4-1);

tuen denne famme Formel udkommer for cot. (114-11), naar i Mqvationen X. §. 50 fin. [(n""-|-f)4‘<p/] ud tykkes ved Cosinus og Sinus af n'-J-f
og af ep', derefter divideres med fin. (p>, og tilsidst fattes istcden for cot. <p'

Lens Vardie; følgelig er n~4-n~ = n4-n# og alt faa hore n~4- 1, n4-u,
n4~v, n 4-vi til famme Triangel.
§- 6z.

Saaledcs kan der ogfaa construeres en Triangel, hvis Sider og Vinkler

ere mindre end to Rette, af to i hver af TEqvationerne

c, d, g,

§. 50 givne

Stykker tilligemed det Søgtes Vaedie, naar denne kun er positiv og under

1800; tillige kan bevises, at det tredie givne Stykke ogfaa tilhorer den construe-

rede Triangel, følgelig at det Sogtes beregnede Vardie alletider kan bcstaae
med de givne Stykker; f. Ex. i Folge §. 50. c er n4-iv = 90°, og fin. (114-11)
«== —^(7^7) f lad nu n~4
*
n_ vare det Sogtes Vcerdie, og af n~4~ n~, n4-w

og n4-in lad construeres en Triangel, hvori det fom flaner lige over for n4-m
kaldes n”4-vf: faa er cof (n'-|-vf) = — fin. (n4
if).
*
cof. (n4-m) §. 49. b; men
cof (n4-vi) er ogfaa = —fin. (if4-tf) , cof. (n4-ni), §. 50. c; altfaa n-j-vr

r= n_4”vf.
Trrz

Jeg
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Jeg tilføjet endnu følgende, for nt vise, hvordan de i 30te og 3 ite

anragne DireclionStegn kunne anvendes til at udtrykke en TEqvation for retli
nede Polygoner, hvis Sider udstrækkes i forskiellige Planer,
§. 64.

Et Polygon af omtalte Beskaffenhed er ubestemt, naar der har fire Sider
af ubekiendt Lcengde.

B e v i i 6.
1) Lad de fire af Lcrngde ubekiendte Sider felge efter hinanden, og vcere ab,

bc, cd og de, Fig. 2i.

Hvis da Puncterne a, b og c ere i en ret Linie,

kan ab forkortes, og cb ligefaa meget forlcenges, uden at disse to Liniers

Direction, eller de øvriges Direction og Lcengde paa nogen Maade for

andres.

Altfaa ere de to Polygenets Sider i dette Fald ubestemte.

Er hverken abc eller cde en ret Linie, men abc er i samme Plan
som cde; da kan i dette Plan, udenfor Punctet c, drages med bc og cd
Paralleler, som skicere ab og de.

Altsaa er ogsåa i dette Fald Polygo-

11 et ubestemt.
Er Triangelen abc ikke i samme Plan som Triangelen cde; da maae
dog disse Trianglers Planer skicere hinanden i en ret Linie dragen igiennem

Punctet c, og fra Puncter i denne Linie, udenfor c, maae kunne trcekkes
mcd cd og bc Paralleler, som fficere ab og de.

Altsaa bliver endnu Po-

lygonet ubestemt.
2) Siderne af ethvert retlinet Polygon kan man give hvad Ordeu man vil,

uden derved at forandre deres Sum, Direction og Lcengde, §. 2.

Alt

saa , dersom ab, bc, cd og de ei følge efter hinanden i uafbrudt Orden,

ligesom i foregaaende Beviis er antaget: da kan man forestille sig et
andet Polygon, hvori Siderne ere de samme, men de fire af Lcengde
ubekiendte ere i et sammenhcengende Følge.

Og da nogle af dlsse fire

kunne i denne Orden have uendelig mange Vrrrdier efter første Beviis:

analytiske Beregning.
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saa maae de ogsaa kunne have ligesaa mange, uaar de igien omscvttes i
forrige Orden, §. 2.

§. 67.

I ethvert retlinet Polygon, hvori Siderne ei ligge alle i samme Plan,
sorudscettes, hver Side at begynde der, hvor foregaaende ophorer, hvorfor
ogsaa Summen af dem alle bliver = o i Folge §. 2.

Dernnst antages, ot

Lcengden af forste, anden, tredie,..., nue eller sidste Side betegnes ved et Mcrrke
af samme Orden i Rcekkcn |TU, |mu, |vu, |vnu,..., |(2m —i)u, og Siderne selv

i den Orden, de folge hinanden, ved de uefne Tal iv, mu, vu, vn°, . ..
(2m—i)u med en tilfoiet Toddel overst til hoire Haand, for at skille Siden fra

Vinkelen, som Planet igiennem samme Side og foregaaende gior med Planet

igienncm hiin og folgende Side; thi disse Planernes Vinkler betegnes ogsaa ved
Tallene 1, ni, v, .. ., (zm-i); saa at 1 (Fig. 22) er de to Planers Vinkel,

der overskicrre hinanden i Linien iu, eller Vinkelen mellem Planerne CDA og

DAB; ni Vinkelen mellem dem, der overskicere hinanden i Linien mu, eller
Vinkelen mellem Planerne DAB og ABC, 0. s. f. (2111-1) er Vinkelen, som Pla
net igiennem sidste og forste Side gior med Planet giennem sidste og ncestsidste.

End videre antages, at Vinkelen, som hver Side afviger fra foregaaendes
Forlcengning, beregnes ved det cfne Tal 11, iv, vi,eller 2ni, hvilket er een

Uniter storre end foregaaende Sides Tal; n er nemlig Vinkelen, som ni" af
viger fra Forlcrngningen af iu; iv er Vinkelen, som v° afviger fra Forlcrng-

ningen af mu, 0. s. f., 2m er Vinkelen, som forste Side iu afviger fra sidste
Sides (sni-i)u Forlcengning.

§. 66.

Alle disse saavel Planernes som Sidernes Vinkler kan man antage for po

sitive, og efter eget Tykke fastsottte, om en Sides Afvigning fra foregaaendes
Forlcengning skal rages for storre eller for mindre end ro Rette.

Men cfterat

dette er fastsat, bliver del ei längere ligegyldigt, hvordan Planernes Skraaehed

stal

si4
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skal moaleS, om ellers Reglerne fsr disse Polygoners Oplosning stkulle giclde

for alle Tilfalde.

§. 67.
Skal Planernes indbyrdes Hselding efter een og den samme Regel maaleS,

maa man forestille sig tre af Polygenets Sider, der folge i sammenhængende
Rad efter hinanden, ligesom i Fig. 23 Linien fra a ril b, den fra b tit c, og

den fra c til d; derefter drage fra midterste Sides bc sidste Punct c en Parallel
cf tu eb foregaaende Side ab; bedrive om samme Punct c som Center fra Paral

lelen cf til midterste Sides Forlcrngning cg en Cirkelbue fg, der maaler den
Vinkel cbe, som midterste Side afviger fra foregaaendes Forlcengning be; lige

ledes om samme Center og med samme Radius en Cirkelbue gi fra midterste
Sides Forlangning cg til folgende Side ed.

Dcn sphceriffe Vinkel igh, fom

den sidst beskrevne Bue gi afviger fra Forlcengningen gh af den forste Bue fg,

bliver da faa stor som Vinkelen, Planet igiennem midterste og folgende Side

afviger fra Planet igiennem midterste og foregaaende, eller saa stor fom Planets
bed Asvigning fra Planet abc. Og denne Vinkel maalcö paa den Maade, at,
naar man paa Sphären folger Buen fg, og kommer fra f tit g, saa g etaer Vin
kelens Maal fra Forlcengningen af fg til venstre Haand.

Saalcdes kunne disse

Vinkler bestemmes, naar man i er Polygon vil vide nogle af dem, fer at kunne
beregne de ovrige.

§♦ 63.
Men ere Sidernes Directioner i et Polygon $ig. 22 paa lidet nar bekiendte,

kunne dets Vinkler tydeligere forestilles, naar fra Centret c af Kuglen wqhu

(Fig. 24) drages de Radier cA, cB, cC og cD af den Direction, at hver for
sig bliver parallel med Siden af samme Orden i Nakken iu, iu°, vu, vnu, Fig.

22;

thi da faaes ved at drage Storbuerne AB, BC, CD og DA et spharifk

Polygon ABCD,
it,

hvoraf Siderne maale det retlinede Polygons Vinkler

iv, vi, vin, og de sphceriffe Vinkler ere de samme som

Planernes Vinkler
T, III,

analt-liffe Betegniug.
b ru, v, vn i den retlinede Figur 22 (*).

5 l 5

For et saadank retlinet Polygons

Vinkler har man altsaa samme '7Eqvation som for ct sphceriff Polygon, nemlig
s„i'„n';,ui'„iv'n...,,(2my= s (§. 37). s kan her betegne enhver rer Linie,
og 2m er det retlinede Polygons sidste Vinkel, eller forste Sides Assigning
fra den mte (det er den sidste) Sides Forlccngning.
§. 69.
Nu fatter jeg, at ^Iw^hp (Fig. 24) er Horizonten, A^-gr> er Vertical-

cirkelen, A er begge Cirklers falles Nulpunct; de horizontale Buer reelles po
sitive til Venstre, og de verticale positive opad; Radius cA — -f-i, cy = s,

ar = yjf og hver to af disse Radier indflutte en ret Vinkel, ligesom tilforn er
antaget §. 24 cg 25.

Jeg scetter endnu, at Spidsen af Polygoners AB CD

ferste Vinkel 1 falder i Horizontens og Vertiealcns fcelles Nulpunct A, og at

Forlcrngningen af den sidste Side vin falder i Vcrricalen Au under Horizonten.
Dette forudsat, er Radius cv —

„ iv"'„ nf'» n '„ f'„ (—-?), og i Almindelig

hed, hvis det sphceriffe Polygons sidste Side 2m er vertical, og endes i Nul-punctet A, men gaaer forlcrnget under Horizonten, og i denne Kuglens Posi
tion drages Radius c(n-s-i) til Spidsen af Vinkelen (n-j-i), eller til sidste Punct

af Polygones Side n :
(n

11)

faa er samme Radius c(n-j-i) —

„ n'„ (n—i)~'„

II n i » ("~ ^7)»

For at bevise denne Sartning antager jeg ben horizontale og den verticale
Cirkel for ubevægelige, ligesom i §. 37, og lader Kuglen fra omtalte Position

(Fig. 24) forst omvKltes 90 verticale Grader, derefter de horizontale Grader 1,
saa de verticale », derncest de horizontale m 0. s. f., tilsidst de verticale Grader r>;
Derved forflyttes Spidsen af Vinkelen (n-f-i) saa mange Grader, som Kuglen

er
)
(*

laster Tegningen Fig. 24 og Neglen §. 67 er« Vinklerne in og vn siorre, men
Vinklerne 1 cg v mindre end igo°. At v falder under Projectionöplanet, glor at
Siden vi syneS ot ligge til Hoire, da den dog faldet til Venstre for den, der paa
Sphcrren folger Buen xt fro V til C.

Kg StmlinZ, V. B.

UUU
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er omvceltet, og i Felge §. 33 forandres derved Radius c(n-|-i) ferst ril c(n-j-i),,
derpaa til c(n-|-i)»y»V, derncest til c(n-f-i)„ y»i'„n', saa til c(n-|-i),,9,,i'„
ji'„

m'o. f. f., omsider forandres den til c(n-|-i),, 37 „1',, n,„ m'„.. ,,, (n—i)',, n',
fordi det sidste Punct af Siden n, og altfaa det sidste

og bliver saa stor font

Af 'ZEqvationen c(n4
*i)»

af Radius c(n-s-i), falder nu i Horizomens Pol

n „i'„ n'„ii/» ... „ (n —i)'„ n' = >1
(n—1)“',, ♦ ♦ ♦,, n',, f',, (—

flmtcS, i Felge §. 33: c(n-f-ij = y,,

n'„

hvilket var det som ffulde bevises.
' §. 70.

Ester foregaaende Formel er derfor i Figur 24 ci = 4
* r, cm = ^»n'„r„
(— 9), cv — §„ iv'„in',,if'„ r„(— 4 0. s. f.

Desuden er, ester Betingelsen

§_ 68, ci parallel med iu, cm med mu/ ev med vu re., Fig. 22.

Altsaa er

iv = Cl ♦ |iu, mu — cm . |mu, v" — cv. |vu re. og (2m — i)u = c(2M — 1) X
[(am — iju, §.

sidste Side).

6$,

(ved (2m — i)u forstaaeS det retlinede Polygons mte og

Videre, ba iu + mv 4~ v° 4" ♦ ♦ ♦ ""K2m— i)u = o, §. 2: saa

er ogsaa [1^4" |mu.cni4- |vu. cv 4- .,.. 4- |(2m — i)v. c(2m —1) — o, og

na av i denne 2Egvation isteden for Radii cm, cv, evn, ..c(am — 1) feetteS

deres Vcerdier efter §, 69, og derpaa det yderste Punct af hver Radius forflyt
tes 90 verticale Grader, udkommer TEqvationen |iu.

{vv.

„ IV ,, uf7,, if'„

1'

4- |vii°.

1*

4“ |inW*

V » n+

„ vf'„ viv'„ uf',, if'„ f' 4- .... 4-

|(2m—i)v. >] „ (am—ii)"',, (am—in)"',,... „ n

„ 1'

= o, hvoraf endnu, om

ffulde behoves, kan udelades 1' paa den §. 33 omtalte Maade.

§. ?r.

Man bar altfaa for ethvert retlinet Polygon, hvori Siderne ei ligge i
famme Plan, felgende to 2Eqvationer:

A.)

s „ 1',, 11'» ni',, iv'„ v'„ ... „ (am)' $= s, §. 68, og

Ä)

analytiske Betegnirrg.
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#) |im+ $ 4- |mv,„ifi 4- |vu*
^ „ivv„nr„ir„r4- svil".„vr„

v ,)iv „III,)II41 4- ...4- J(2m—l)o.37))(2m — iij(2m—mJ-,,
... ,>if»r = o, §. 70
*
Ak disse Wqvationcr ir.nae kunne forstaaes uden Hielp af det foregaaende,

vU

jeg her igiemage Tegnenes Betydning.
Siderne teedes saaledes at den foregaaende ophorer der, hvor den folgende

begynder.

Polygoners fsrste, anden, trebie, ..., mte eller sidste Side betegnes efter
Ordenen ved Iu, mv, vu, vnv, ..Fig. 22.
Sidernes Lcrngder ved |TU, |mu, |7U, |vnu, ..|(2m^7)u.

Hver Sides Afvigning fra foregaaendes Forlcrngning ved et effent Tal

ii, iv, vi, ..eller rm, som er een Unitet storre end del uefne, der tiener til
foregaaende Sides Mcerke.
Vinkelen, som Planet igiennem den midterste og folgende af tre samme n-

hcengende Sider afviger fra midterste og foregaaendes Plan, betegnes vcd det

'Uefne Tal i, ni, v, re., eller (2m — 1), der tilhorer den midterste Side.

Alle Vinklerne ere positive.

Om de skal vcere storre eller mindre end to

Rette, sees bedst af §. 66 og 67.
Vinklerne n, iv, vi,..., 2m maales i Verticalen, eller i en Cirkel, der

flaner scenkret paa Horizonten, hvori Vinklerne i, m, v, vu, ..., (201—1)
waaleö, §. 25. Begge Cirkler overfficere hinanden i Radius 4"

Sinus til 90 Grader, eller /—1 (§ 6), betegnes i den verticale Cirkel
ved 9, og i den horizontale ved s; r fa av el som

er = —-1, i Folge §. 5.

Scetter man at n er — n, iv, ..., eller am, da betegnes cos. n 4
*
v-d n, eg

$ei>

§• 7•

Er n = i, ih, v, ..., eller (am—i), -da betyder n det sannue som cos. n

4- s fin. n, og n de! samme som

-lin.fi' §• 7-

il U U 2

Cof. n
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Cof. n eg fin.n eve i ferste og treble O-Wbrant ligestille (fif samme Retning),

Men i anden og fferde mob (fit te, §. 6.

Tegnet" har kun halv den Betydning fom det sædvanlige Multiplications»
tegn; thi den Linie i Multiplicandum» Udtryk, der ligger udenfor Planet af
Cirkelbuen i Multiplicatori Mcrrke, bliver ved Operationen uforandret; naar
f. Ex. 2, ze og 4-/ ere rette Linier, da er (2-s- 35-4- 4*1) » n' det samme som
35 4- (f-p49) • (C9*’* ti -|- »/fin. 11); ligeledes er (24- 3^4“ 4^)» l' det samme

som 4-/4" (2 4-3e), (cos. 14--611.1).

Desuden maa iagttages, ot Operationen |¥eev i den Orden, som Facto«

rerne folge hinanden fra Venstre til Hsire; saaledcs maa man s. Ex. ,'naar
Værdien af (24-3e4"4T?) ”x'”v'

findes, for st fege Vcerdien af (24-3k4"4v)»^

s kan betegne en ret Linie af hvad Længde og Direction man vil; saaledeS
kan man i ')Eqvationen

A

fcette isteden for s et Led af 'Wgvationen

forandre Ledets Udtryk; Er f. Ex. s — |mv.

q >, n1' —

B,

og derved

det andet Led i

B,

da

Ni/e Stun^afV idensk-. Sedrk: Skrtft: V:B- S id e 518
.

ffe
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S c/rk S h rift:

.
■

.zVfc S'am f.-af Z'ußeri. <Z

ci

.-

l ’ ß - S'u/c

4-6^.

Om

ichonantidiptiske^ Kikkerter.
Af

C.

C.

Lous.

Magelighed og Lethed, fom en Soemand i ethvert Veirlig og Sse
erfarer ved Brugen af de paa de Kongelige Skibe nu almindeligen indforte
Peil'Compasser, da han paa eengang seer der langt fraliggende Object, og igiennem et Vindue paa Daasen Inddelings-Graden paa Rosen, som Indexen overt
skarer, opvakte hoö mig det Anste, at kunne ogsaa anvende samme Idee paa
alle Slags Telestoper, hvis Brugbarhed upaatvivlelig derved overmaade vilde
blive foreget.
En Soevant kan, som bekiendt, i Mags-Veir temmelig vel,
men i stormende ikke uden Vanstelighed nsiagtig fee og betragte den sierne Vall,
en Seiler eller anden Gienstand i Seen. Vanskeligheden kommer deraf, fordi
Skibets Bevoegekfer enten ved Overhalinger eller Duinger fom oftest ere hasti
gere end Hiet behsver Tid til at sigte over Kikkertens Plan til Objectet, og styrte
sig ned til Sigthullet for at fatte og betragte dets Billed; faa at al Sigtning
igiennem et Telestop paa et af Bolgerne tumlet Skib beroer mere paa Slump
end Sikkerhed.
Derfor da man i Sextanten, hvormed Distancerne maales
imellem Maanen og Solen eller Stiernerne, nodvendig maatte bruge Telestopet, var man indstccenket til at give det en meget liden Styrke eller Forstsrrel
*
fts-Grad, for ar det kunde beholde den stsrste muelige Klarhed og indbefatte der
sterste muelige Rum.
At
Uuu 3
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Al den herlige Forbedring derfor til Observationer paa Himmelen saavelsom paa Landjorden, som Teleskopet i vore Dage har bekommet, ved det
Farvebrydningen formedelst achromatiske Objectiver er havet, (det kan virkelig
siges ak have naael derved sin hsieste Fuldkommenhed), kan ikke vare tilstræk
kelig til at giere det for Ssemanden i alle Begivenheder ticnligt.
For at afhielpe den ovenmeldte Hindring derimod, maalte det naturligviis fsrst falde
mig ind at dele Kikkerten, enten den jordisse eller den astronomiae, i halvt.
Naar Glassene overherres just ved Centrerne, deres Diametrer bedcekkes med en
tynd Plan, eg Hiehullel scrltcs faaledcs, at det ftaaec halvt over denne Plan og
halvt under den, vil man i den jordiske fte Objcctet klart med bare Hine,' og dets
Billed retvendt, men med den astronemisse Billedet omvendt, forstorret til hvad
Grad, man selv har villet efter«GlasseneS valgte Distancer og Focuser.
Jeg
provede dette, og disse Provcr belsnnede Umagen over Forventning; thi det
befandteS, at foruden den Fordeel, jeg fogte, nemlig at holde Objectet be
standig i Sigte, og i Magelighed betragte Billedet i Henseende til dets Dele
oplyst og forstorret, fandt jeg endnu disse tvende: i) at begge Billederne i
den astronomisse Kikkert nterme sig alt mere og mere, indtil de bedække hinan
den, da man et vis paa, at Objectet staaer lige imod Kikkertens Axe, hvoraf
folger, at man meget lettere og tydeligere kan stille det Slags Teleskoper om
Natten eller Dagen mod det dunkelste Object, f. Ex. een af ds mindste Stier
ner, end man ellers kunde giore det med de sædvanlige formedelst Filamenter,
oplyste i merke Ncetter ved Lampelys indeni Reret; 2) at disse Slags Kikkerter
virkelig giore Billedet lysere end de ordinaire, udentvivl ved det, ar alt det Lys,
som falder umiddelbar fra selve Objcctet usvækket i Hiet, forener sig paa Re
tina med det, som gaaer igienncm Glassene, isteden for at i de sædvanlige
Hiet faacr ikke flere LySstraaler end de, som komme igiennem Roret.
Jeg troer enhver maa tilflaae, at de tvende saa betydelige Egenskaber,
som disse Slags Tclessoper fremfor de sædvanlige have, giore dem just til al
Soebrug beqvcmme og tienlige.
Men den anden af de benævnte Fordele,
nemlig at der retvendte og forkeerte Object-Billede nærme sig hinanden mere og
mere, indtil de forenes i Axen, er endog saa vigtig, at det Teleskop, som
havde den, vilde i mange Begivenheder til Hoidemaaling paa Landjorden

ovcrgaae de sædvanlige.

Denne Tanke have andre allerede havt tilforn.
Mk.
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Jaurat,

Mr.
Medlem af det paristffe Videnffabs-Akademie, var den forste,
fom i en Tube famlede et jordiff og astronomiff Teleffop, og kaldte faadant et

Instrument Lunette iconantidiptique; Varon von Gedda har i de fvenffa

VetenffapS-Handlingar for 1782/ trcdie Qvartal, bekiendtgiort sin Opfindelse
af et ligesaadant, fem dog noget er forffielligt fra det franffe. Han S Lov-Ord,
(fem jeg aldeles giør til mine) over dette dioptriffe Invent ere folgende: "Si"den Billederne i denne Tube bevcege sig i modsat Vei mod selve Objecter, hvad
"enten Reret hæves, sænkes eller flyttes til Siden, faa kan dette Instrument
"ogsaa time til Hoidcmaaling, naar det appliceres paa O.vadranter, cg er nre
*
"get nemmere end Tuber med HaarkrydS; men een iblandt de største Fordele,
"denne ny Invention eicr, er det anseelige Udslag, den mindste Bevægelse
"giver, nemlig dobbelt imod hvad en ordinair Tube as samme Længde skulde
"give, hvilket kommer deraf, ar Billederne, fem bevcegeö en modsat Vei,
"der<ed fordoble deres Forffieller imellem hinanden.
Derfor kan og med
"faadant et lille Instrument, hvis store Objecliv har ci mere end ioi Tom" mer6 Focaldistance, Solens eller en Stiernes Passage bestemmes paa Z Se"cund noer, hvortil ellers behøves en 3 a 4 Fods foedvanlig Tubus."
Begge
baade det franffe og fvenffe have dog dette falles, at af den astronomiffe Kik
kerts store Objectiv bruges kun en Ring af f af dets halve Diameter, da i den
franffe j af Midten til en rund Aabning borlsiibes, og i den fvenffe ligefaa«
meget dog gieres unyttigt, hvorved de bedste Central-Straaler gaae reent for
lorne.
Jeg har, ved at dele Objectivcrne i halvt, kunnet anvende CentralStcaalerne i begge.
I dette i det ringeste har min Kikkert (fom ellers i det
optiffe Princip og Indretning gandffe afviger fra de tvende nævnte) Fortrin;
om den i det øvrige er foretrcekkelig for dem, vilde Prsver dermed anstillede,
naar den var med mueligste Kunstflid forfoerdiget, bedst afgisre.
Beffrivelfen og Demonstrationen af disse tvende ved mig indrettede dioptriffe Instru
menter ffal nu følge, nemlig:

1) Et Teleffop Fig. I., hvorved man feer Objectet Med bart Syn og
tillige igiennem Glassene omvendt og forstørret. 2) Et sammensat Teleffop
af en astronomiff Kikkert, Fig. II., og en jordiff, Fig. III., hvorved Ob
jectet tillige feed forkcert og retvendt. Det første har jeg appliceret paa den
af mig opfundne dobbelte Sextant og Vaterpas-Qvadrant, hvis Indretning

og
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og Brug jeg i Aarer 1793 i en liden publiceret Tractat har bkkiendtgiott, og
fom paa Reisen med Cadet-Fregatren i Aar cre blcvne prevede og befundne at
svare til dcreo Hensigt.
Det andet er egentlig bestemt til astronomiske Obser
vationer paa Landjorden, og dets Nytte og Beqvemwslighed fremfor andre
Teleskoper af samme Stsrrclst vil jeg henstille kil Kyndiges Undcrssgelst og
Skiennende.
Dog bliver det nedvendigl at forudskikke nogle Anmcrrkninger,
hentede fra de forste Grunde af Optiken og Dioptriken, for at giere de folgende
Demonstrationer tydelige.
Baade i Soe-Teleffopet og del sammensatte vil det bcfindeS, naar Glas
sene deles just i halvt, og deres Giennemfnit scenes i Plan med hverandre, ak
alle Diametrene synes i Siet som en merk Skreg af en kiendelig Brede, saa
at det retvendte og omvendte Objectpnnct, naar Kikkertens Axe er lige derimod,
siaae saa meget fra hinanden; og da det er fornoden!, for at afvcerge falskt
Lys, at beklcede Glassenes Overfnit med et Dcekke, vil dette, ihvor tyndt det
gisres, dog danne paa Retina en uoplyst kiendelig Strimmel imellem Objeclerne.
Dette bliver for en tydelig Observation altid hinderligt.
For at hceve
denne Ulejlighed, har jeg i Sse-Teleffopet sat Okularerne og i det sammensatte
det astronomiske Halvobjectiv 4 Linie udenfor Centret, hvorved CentrabStraalerne i See-Telellkopet gaae med en Vinkel af nogle faa Minuter krydsende mod
det bare Syn, og i det dobbelte Teleskop mod Central-Straalerne i dets astro
nomiske Deel. Denne liden Forrykkelse af Glassene (som aldeles ikke kan l?ade
enten ved Utydelighed eller Farvebrydnina) hindrer ei, at man jo kan stille Te
leskopet lige mod Objectpunctet, da i Soe-Telefkopet den overste Plan af Dik
ket, og i det dobbelte Teleskop dets astronomiske Deels Middellinie afgiver ea
styrende Axe, som viser uden nogen Afvigelse ret; men den har denne store
Fordeel, ai Dcekket over eller imellem Glassene gandske forsvinder i Hiet, og
begge Billederne, det retvendte og modvendte, samle sig med Kanterne tydeligen uden mindste Skygge af Dcekket.
Da disse Slags Kikkerter have dette sterdeles, at nogle af Glassene
noget lidet cre satte udenfor deres Centrer, istedcn for at det i alle hidtil bru
gelige er Hovedsagen at centrere dem paa det noieste, saa bliver det ogsaa nodvendigt, for at kunne indste Straalerncö Gang igiennem dem, at drage til
Erindring felgende dioptrissc Lemma eller LaauerStttning.'
At
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Ar beregne Vinklen, som en fferv faldende Straale paa et Lens falder ud
of samme med.
Fig. IV.
Alle Straalcr, som falde lodrette paa Glassers Diameter
XY, samles ved Udgangen i dets Focus a. Derfor falder mc, som er paral
lel med Axen AB, ud igrennem Punkten a; og bc falder ud paa den mod
satte Side af cm, som den faldt ind, med en Vinkel acn = bcm.
Og
Z coc nz ocp er Vinklen, som den udfaldende Skraale gier med Axen.
Fig. V.
Træk igiennem Focus a Linien gag parallel med Glassers
Diameter XY, og fra e en Linie el parallel med den indfaldende Straale bc,
faa er cg den udgaaende Straale, fordi Vinklen gca bliver nar nok Ug Vin
klen bcm; og med hvad Vinkel den udgaaende Straale overører Axen,
vil man ler trigonometrisk kunne udregne.

N7«rk. Dette er ve! ei gandffe rigtigt: thi Focus af den udgaaende Straale 6ltufc
i en Cirkel, hvis Diameter er ca, og ei i den rette Linie gag, og ca forandres
efter enhver Indfalds-Punct c paa XY. Her bliver derfor Pnncten, hvoriaiennem Udfalds-Straalen bsr gaae, i n, hvor Cirklen og Linien el skare hinanden,
og ikke i gag. Dog saalange Straal^n bc ri er alt for afvigende, vil Forfficb
len imellem z gca og z gea = nea — bcm ikke vare nden nogle faa Minuter.
Fig. I. viser en nsiagtig Aftegning af Sse^Telcskopet efter hosseiede Skåle
i Henseende til Glassenes Focuser dg Stilling.

Objektivet har 11 Tommers Focus, 1 Tomme 6 Liniers Diameter; er ovsrfkaaret just i Midten igiennem Centret, og staaer med Diametron tat mod
Dcekket.
Mellemglasset har 44 Tom. og Ocularet iZ Tom. Focus; begge
i Tomme i Linie Diametrer, og ere overfkaarne Z Linie ovenfor Centret, og
ftaae med dette Gienncmsnit tcet mod Dækket.
Distandsen imellem Objecrivet og Mellemglasset 8 Tom. 2 Lin.
—
—
Mellemglasset og Ocglarer 3 — 3 —
Bevi i s.

Naar Straalerne fra den overste Punct af et langt fraliggende Object
falde paa Objecrivet, blive ve nær nok parallele, som AD, AD rc., og falde
ind paa det med eens Skraahed med en Vinkel af a° 49'; disse vil derfor famVTv Gamling. V. B.
ff
let
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les ved Glassets Focus, og fer de komme der, optages af Mcllemglasset i b;
derfra lebe de sammen i A, af hvilke den yderste continueret falder paa Ocu
laret i c, og vil i Udgangen giere med Axen en Vinkel as n° 38' (beregner
efter onførte Laane - Scnning), og falde ud ovenfor Axen.
Saasom A er
meget noer OcularetS Focus, gaae de alle ud fra c parallele, og falde saaledes
i
og samles derfor paa Retina i een Punct, hvilket efter Optiken er nød
vendigt for at give et klart Syn af Objectet. Dette Teleskop forstsrrec Objectet
4.5 gange, og indtager et Rum langs dets horizontale Diameter af §4 Grad.
Den midterste Straale B falder perpendicular paa ObjectivetS Center,
gaaer derfra ligefrem, og moder Collectivet Z Linie ovenfor dets Middelpunck,
gaaer derfra videre ud og moder Ocularet ungefcer | Linie ovenfor dets Cen
ter, gaaer derfra ud med en Vinkel af o° 59'.
Naar denne udgaaende
Straale forlcenges op til Axen, vil den just krydse samme 1 Tomme 9 Linier
paa hun Side af Ocularet, det er: just i Collectivets Focus.
Alksaa vil den
øverste Kant af det omvendte Billed just svare til den underste Kant af Ob
jectet, feet med bar Syn, og Dcekkets Tykkelse ikke det mindste falde i Hiet,
men Billederne berøre hinanden umiddelbar, hvilket ogsaa i det efter disse
Principcr indrettede See-Teleskop saaledes i Sandhed befindes.

Fig. IL og III. ere rigtige Aftegninger af det dobbelte Teleskop i Henseende
til Glassenes Focuser og Stilling, sammensat af et astronomisk og
terrestrisk.

Fig. II. forestiller den astronomiske Deel deraf for sig alene.
Objective! har 14 Tom. Focus og
igicnnem Centret accurat i halvt.
Focus og ii Lin. Diameter, og
een Linie med hverandre.
Distandftn imellem Objectivet
—
—
forste og

i Tom. 8 Lin. Diameter, og er overskaaret
De tvende Ocularer have begge 1 Tommes
ere hele.
Alle tre Glassers Centrer staae i

og andet Ocular er 13 Tom. 10 Lin.
ander Ocular er
1 — 2j

A

Bevi i s.
Alle Straalerne fra Objectets Midte, som ere vendte lige mod Telesko
pets Axe, nemlig BBB, samles i Udgaaende asObjectivet i dets Focus ncrsteu

i det
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i der andet Oculars Center. Fra den Punct, fom er meget nar fovfu Oculars
Focus, gaae de videre frem til det fsrste Ocular, og gaae derudaf igien paral
lel med sig selv og med Kikkertens Axe til Hiet.
Alle Straalcrne fra den nederste fierneste Punct af Objectet, fem Kikkerten kan indfatte, nemlig CCC, hvilke gisre med Middelstraalen en Vin
kel of i° 42Z/, samles, naar de ere passerede det andet Ocular, i c, hvor
Billeder er tegnet, krydse hinanden der, og falde paa fsrste Ocular, hvorfra,
faafom Krydsningen ffedte i dels Focus, de gaae ud parallele i Hier og med
en Vinkel af 170 42
*.
Altfaa fees Billedet omvendt og forstyrret 10.4. gange.
Men den fierneste everste Punct A af Objecter, fom kan femme uhin
dret forbi det halve Collectiv-Glas E (fom horer til den terrestre), g r knus
med Middelstraalen en Vinkel af i° 13', og gaaer tilsidst ud af fsrste Ocular
med en Vinkel af 120 36'.
Der feiler derfor noget over f i, at den astrono
mi ffe Kikkert ei indtager af den everste Deel af Objectet faa meget fom dens
Campus tillader; dog et Rum mere end tilstrækkeligt stort nok.

Fig. III. viser den jordiske Deel af den dobbelte Kikkert i Henseende ril
Glassenes Focuser og Stilling for sig selv alene.
Objectivet har 7A Tom. Focus og 1 Tom. 6 Lin. Diameter, og er overffaaree
Z Linie ovenfor Centret. Cottectivet E er overffaartt 5 Linie ovenfor Centrer,
har i Tom. 6 Lin. Focus og 1 Tom. 1 Lin. Diameter.
Distandsen imellem
dem er 10 Tom. 9 Lin., og de ere bedcekkede tat over deres Giennemfnit med
tt gandffe tyndt, javn plant og fort fernisset Messing-Blik.
Ocularerne ere
begge hele, af 1 Tom. Focus og 11 Lin. Diameter. Distandsen imellem dem
er i Tom. 2Z Lin., og Centrerne i Linie med hverandre.
Distandsen imel
lem andet Ocular og Collectivet er 3 Tom. 1 Lin., og imellem fsrste Ocnlar og
Hiet i a 2 Linier.
Hullet for Hie-Sigtet har 3Z Liniers Diameter.
Cen
trerne af begge Ocularerne ligge lige i Plan med DakkctS Flade og med Cen
tret af det halve Objectiv til den astronomiffe Kikkert.
I den astronomiffe Deel af dette fammensatte Teleffop er altfaa Objec
tivet halvt.
I den terrestriffe Deel derimod Objectivet og Colleccivet begge
noget lidet otier halvt; og for begge ere Ocularerne hele og de saavelsom deres'
Stilling falles.
Xxx r
Be-
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Alle Straalerne fra Objeerers Midte B, som falde perpendicular paa
Objeclivct og parallele med Axen, samles i dets Focus B, gaae derfra igiennem de andre Glas, og ved Udregning efter den forud beviste Laane-Scrtninz
falde ud af første Oculars Midte tott omkring Axen parallele med sig selv ind
byrdes ind i $iet, krydsende Axen opad med en Vinkel af io Minuter.

Alle Straalerne af den sverste fierneste Punct af Objectet, som Kikker
ten kan indtage, som AA, hvilke gisre med Middelstraalen en Vinkel af
2° 9
*,
ville, napr de have passeret alle tre Glas, efter Udregning paa samme
Maade forretter, besindcs at gaae ud til Hiet parallel med sig selv og med en
Vinkel af 150 26'.
Altsaa sees Billedet retvendt og forstsrret 7.2 gange.

Men alle Straalerne fra der fierneste Punct af Objecter C nedenfor dets
Midte, som kan komme igiennem der halve Collectio E, giøre kun med Middelstraalerne en Vinkel af 13 Minuter, og naar de have passeret Glassene,
gaae ud til Aiet med en Vinkel af i° 34
*.
Heraf folger, at naar man sigter
med Kikkertens Axe til Solens sverste Rand, da sees den sverste Deel af So
lens Cirkel kun indtil 13 Minuter; de ovrige 3 Minuter ere ffiulre.
Men
verte er meer end nok ril en fuldkommen Observation; thi man kan i er Hreblik
lade der retvendte Billeds Under-Rand og det omvendtes Over-Rand, der
ferstes Over-Rand og det sidstes Under-Rand, eller begges Midte samles i
Teleskoper, og derved gisre sin Observation tredobbelt sikker.
Ved Udregningen viser det sig (som ovenfor er sagt), at den astronomi
ske Kikkert forstørrer Objecter 10.4 gange, men den jordiske kun 7.2 gange,
hvilket og i det Teleskop, som jeg nøie ester disse Regler har forfardiget, saaledes bcfindeS.
At der er nogen kiendelig Forskicl imellem Billederne, synes
mig er vel.
Man skiller derved det retvendte og modvendte Bitted deslettere
fra hinanden.
Men om man forkangcde lige Forstørrelse i begge, havde man
kun nedig at give der halve Objecriv i den jordiske Kikkert samme Focus som det
i den astronomiske, nemlig 14 Tommers Focus, og forflytte det faamegct lcengere frem, at dets Focus falder ind, hvor det omvendte Billed AB (Fig. III.)

er, nemlig 6 Tom. 3 Lin. längere forud, faa vil Forstørrelsen i begge just
vcere den samme, og de skal begge kunne indtage er Rum i Breden af 30 25'.
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Hvad Sikkerhed disse Teleskoper, kaade det ril Sockrug tienkige og det
dobbelte, kunde have i Heidemaalinger af de himmelffe Legemer (uafhcengende
af de Feil, fom maatte komme af Instrumenters Construction, hvad enten det
viste Horizonrlinien ved Blcere-Vaterpas eller dens Vertical ved et nedhcrn»
gende Lod), kan man gierne a priori nogenledes vide.
Thi efterdi Øiet me
get vel i en Loengde af 15 Tommer kan med bar Syn ffielne en Forandring i
Heiden af 2 Minuter, faa vil Sse-Teleskopet, som forstsrrer 4.4 gange,
kunne vise en Forandring i den Forhold mindre, det er af 27 Secunder; og
det dobbelte Teleffop, da den astronomiske Deel forsterrer 10
*4
gange, og den
jordiske 7.2 gange, tilsammen 17.6 gange, saa vil disse 2 Minuter saa meget
formindskes.
Der ffulde derfor kunne vise en Forandring i Solens Hside af
7 Secunder.
Dog for at forvisse mig fuldkommen herom, anstillede jeg disse ubedra
gelige Prover: Jeg regnede adskillige Dage ud, hvormegct Solen til ct vist
Klokkcsicet forandrede sin Hside i een Minuts Tid; skruede saa i Vinduer et
Stativ fast, hvori Kikkerten passede, hvilket jeg kunde give en vilkaarlig Bev regelst ril Siden saavelsom op og ned; havde et Pendul strax derved, som
svingede Secunder.
Efter denne Tilberedelse stillede jeg Kikkerten mod So
lens underste Rand saaledcS, ar Billederne netop bersrte hinanden, og talte
paa Penduler de Secunder, som forlebe indril Rummet imellem begge Bille
derne blev gandffe kiendeligt. Paa denne Maade fandt jeg, at man ved SoeTeleskoper kan klarligcn ffionne en Forandring i Solens Hside af imellem 30
a 40 Secunder, og med der dobbelte Teleffop kan ligcfaa klart marke en For
andring i Sol-Heiden of jo a 12 Secunder.
Min Slutning bliver alrfaa den, som jeg kroer temmelig uigiendriveliz
at have beviist, ct ligesom Soe-Teleskoper aabner nye Veie for Soemanden

til

at anstille paalidelige Observationer paa de himmelffe Legemer i al Slags
Veirlig og Seegang, saalcdes vil dct dobbelte Teleffop til Observationer paa
Landjorden overgase i Noiagtighed og Handelighed elhvert andet hidtil bekiendt
Instrument af samme Storrelse, allerhelst om del blev med al muelig Kunst
flid sorfcrrdiget og de halve Objektiver vare achromariffe.
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Om

Barometret,
og isår om

de Aarsagcr, som foraarsage Qvtksolvets Falden deri,
naar Luften er betynget med Dunster.
Af
Nidder

La C o u d r a y e.

^)et er ikke saa let, font man sotdvanlig troer, at forklare alle Omst«ndig-

hederne ved O.viksolvetS Stigen og Falden i Barometret.
Man betragter i
Almindelighed, ikke uden Grund, dette Instrument, som en V«gtffaal, hvori
der flydende Legeme er i Ligevagt med den dertil svarende Colonye af Luft.
Men, dette antaget, hvoraf kommer det, at QvikselvetS Falden ikke har Sted,
uden naar Luften er betynget med Dunster? og bsr man deraf fkitte, ar den
Luft, fom er betynget med Dunster, er lettere end en lige Masse af reen Luft?
Dette Sporgsmaal er sikkert af Vigtighed i Physiken, og jeg troer ikke,
at det nogensteds er bleven grundig besvaret, eller engang behandlet under den
Synepunet, hvorfra jeg anseer det.
Men fsrend jeg ucermere indlader mig
paa denne Underssgelse, vil det ikke vatre upassende, at bringe i Erindring,
hvad det er, som vi kalde Luft, og kortelig at forudskikke nogle Begreber,
som kunne riene ril at giere wimmere forstaaelig i det felgende.

Luften
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Luften kalder man der flydende Legeme, som omgiver Jorden, og denne
Luft, betragtet i sin hele Udstrækning, betegnes under Navnet Jordens Atmo
sphäre.
Adskillige Phænomener, og især det med Lyset, have givet Anled
ning ril at beregne Almofvhærens Udstrækning, eller dens lodrette Heide over
Jorden, og der paa felgende Maade: De gamle Astronomer, forundrede over,
at det Sted paa Himmelen, hvor en Stierne blev observeret, aldrig svarede
til det Sted, som den efter Beregninger skulde have, bemærkede endelig i det
ellevte Seculum, at en Lysstraale, i at gaae ind i Atmosphæren, brækkedes,
det er, ophorte at gaae den lige Linie, som dcl^ forhen fulgde, og at den,
ved at gaae igiennem Luften, drejede sig af imod Jorden, eller boiede sig imod
Observator, saa at Hiet, som troede at see Stiernen i det Hieblik, da den
bliv synlig, ved Enden af en lige Linie, saae den altid hoiere oppe, end den
virkelig var.
Man vidste længe, at Luften var tættere nær ved Jorden, og
at den blev tyndere efterhaanden, som den var hoiere oppe. Det var let heraf
ak flutte, at denne Luftens Tæthed maatte have Indflydelse paa Lysstraalernes
Boining, og forøge denne mere og meer, jo nærmere Lysstraalen kom Jorden.
Denne Opdagelse, fkiondt allerede tilstrækkelig bekiendr for Astronomerne, blev
dog lang Tid forssmk, af Mangel paa Midler til at beregne denne Boining,
hvilken man kalder Neftacliouen.
Tycho Brahe i Aaret 1583, og siden
Cassini, Picard, Abbe de la Caille, og Bradley og Bonguer for den
hec-e Zone, bragte det endelig til at opnaae en fuldstændig Kundskab om alle
Omstændighederne ved Refcactionen.
De saae, at den var over 30 Minuter
ved Horizonten, og man vecd nuomstunder med temmelig Vished, ar Solens
Skraaler naae Jordens Overflade, hvor Solen ikke er over 18 Grader under
Horizonten.
Det er altfaa Atmosphären som vi have ot rakke for Tusmørket,
da Solens Lys uden denne vilde forjvinde fra det Øicbh?, da Solen er gaaet
ned for os; og det er ved Hislp af Tusmørket og dets Afhængighed af JordAtmosphærcns Udstrækning, at Astronomerne have kroet sig istand til ak kunne
forsikkre, at den lodrette Høide af enhver Luftcolonne var 36362 Toiser eller
12 til 13 Lieurer, hvoraf 20 gaae paa en TCgvaror-Grad.
Luften har Tyngde; derom tvivler man nuomstunder ikke, naar man seer
den bære aerostatiske Maskiner.
Suepomperne og Barometrene have endvi
dere lært os, at Vægten af den hele Heide af en Colonne as Atmosphæren er
i Lige-
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i Ligevsgt med en Colonne af Vand af samme Basis, bei omtrent 32 franske
Fod; eller med en Colonne af Qviksolv, ligeledes af f'mme Basis, og om
trent 28 Tommer hei. Disse Sandheder, som synes es saa simple, ere imid
lertid ikke uden meget langsomt 6levne Menneskene bekiendle, og have have
megen Vanskelighed for at blive anragne.
For Galilei (ssd i Pisa 1564 og
Lod 1642) troede man, ar Luften var uden Tyngde.
Aristoteles havde ve!
gandske bestemt tart, at en Bl cere, opfyldt med Luft, er tungere, end naar
den er tom; men ikkun et meget lider Antal af Lorrde havde bemerket denne
Iagttagelse; og Meningen Inn Luftens Tyngde blev ncrsten almindelig imodsagr.
Man forklarede Vanders Stigen i Suepompen ved den Afskye, som
Naturen havde for det tomme Rum, hvilket drev Vandet til at stige op i Pom
pen, for at fylde det tomme Rum, som fremkom, naar Stemplet blev oploftet.
Korr, man tillagde Luften Lethed, som en vcesenllig Egenskab.
Saaledcs stod denne Sag, da nogle Pompcmestere i Italien, esterat
have opsat en Pompe af en betydelig Hoide, med den storste Forundring saae,
at, uagtet al deres Umage for at bringe deres Maskine istand, steg dog Van
det i Pumpen ikkun til en Hoide af omtrent 32 Fod.
De henvendte sig ti!
Mathematicus hos Storhertugen i Toskana, hvilken, selv sat i
storste Forundring over denne Begivenhed, trak sig ud af denne Vanskelighed
ved at sige dem, at Naturen ikke havde Afskye for det tomme Rum, uden til
^en vis Grad.
Denne kloge Mand mcerkcde imidlertid selv ret vel det lidet
grundige i sit Svar, 09 pensede paa at finde den sande Aarsag til dette Phcr-

Galilei,

11 o men, da Doven overraskede ham^
en af hans Discipler, fulgte hans Ideer, mcn Vanskelig
heden i at bruge til Forsogene et Ror af 32 Fods Lcengde, bragte ham paa den
Tanke, at hvis Aarsagen, som holdt Vandet 32 Fod i Vcirct, virkelig var
mekanisk og udenfor Vandet felv, maatte denne samme Aarsag holde ethvert
andet flydende Legeme i en Hoide, som var proportionccrt med dettes specifike

Torricelli,

Tyngde imod Vandet; og at man altsaa, ved at bruge Qviksolv, som er 14.
gange tungere end Vandet, maatte kunne benene sig af et Ror, som var

14

gange mindre.

I Aaret 1643 giorde Torricelli sit Forsog. Han tog et Ror af Glas,
4 Fod langt, hermetist tillukt i den ene Ende; han fyldte det med Qviksolv,
vendte
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vendte det derpaa om, for at nedsynke den anden Ende heraf, som var aaben
i en Skaal, som for en Deel var opfyldt med det samme Fluidum.
Delte
Forsøg svarede fuldkommen til hans Forventning, og han havde den Fyldestgiorelse at fee Qviksølvtt holde sig i Reret i den Heide, fom han havde forudftet.
Delte Torricelli's Rer var et virkelig Barometer, men man faae deri
endnu ikkun et Instrument, der var tjenlig til at bevise Luftens Tyngde, og
ingen fattede nogen Mistanke om, at Heiden af O.vikfølv- Celonnen kunde
forandre sig. . Tilhængerne af det gamle System, fom antoge Luftens Lerhed
og Naturens Aftkye for det tomme Rum, troede sig endnu ikke overvundne
ved dette berømte Forsøg, og de bleve først bragte aldeles til at tie ved de to
følgende Experimenter af Pascal. Denne lod i Rouen forscerdige to Glasrør
af 40 Fods Lcrngde, oprejste dem just paa Glasverkets Plads, bundne til to
Master, der vare faaledes stillede, at de med Lethed kunde bevcegeö.
Han
igientog i diffe Rør, hvoraf det ene var fyldt med Vand, det andet med Viin,
Torricellis Forsøg.
Begge flydende Legemer holdte sig virkelig, dct første
i en Høide af 31J Fod, det andet gif Fod, overeensstemmende med Forfficsligheden af deres specifike Tyngde. Pascal, overbeviist om, at Luftens Tyngde
var ene Aarsag til Qviksølvets Stigen i Rørel, forudfaae nu tillige, at Qviksølvet vilde falde, dersom Luftcolonnen var kortere, fordi den da nødvendig
maatte have mindre Vcegt; han faldt da paa at faste Røret til et Brat, fem
var afdeelt i Tommer og Linier, og ved dette Middel at sammenligne den Høi
de, som Qviksølvet vilde have paa Spidsen og ved Foden af ct Bierg.
Han
valgte Bicrget Pni de Dome i Auvergne, fordi hans Svoger, M. Perric,
som boede i denne Provinds, kunde faaledes vcere med og styre Forføget. Alt
lykkedes, fom han havde sorudfeet det.
Qviksølvet havde paa Spidsen af
Bicrget en Høide, fom var 3 Tommer 1 Linie ringere, end ved dets Fod; og
den forholdsmæssige Forskiel af Qviksølvets Høide i Røret paa de forskellige
Steder fatte Virkeligheden af Luftens Tyngde i det klareste Lys.
Det var ikke førend 12 Aar efter Torricellis Forsøg at Otto Tuerikc,
Vorgemester i Magdeborg, der havde bevaret, fom en Mcerkvcerdighed i stc
Cabinet, et Torricellis^ Rer, mcerkede at Høiden af Qviksølv-Colonnen for
andrede sig. Man simrede dengang heraf, at Tyngden af Luftcolonnen maatte
Vt’f Samling. V. B.
Pyy
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være foranderlig, siden den virkede forstkicllig paa en bestemt Colonne af Qvikselv; men det var ikke let at forklare Aarsagen hertil.
I Grunden var det
vgsaa naturligt at tcenke, ak Luften, som ethvert ander flydende Legeme, holdte
sig i Vandmaal; og man saae desuden just Qviksolver falde, naar Luften var
betynget med Dunster, det er at sige, naar den just fynteS al tiltage i Tyngde.
Hvad enten nu Luften kan betragtes som et Element, hvilket var de
Zamle Philosophers Mening, eller fom et Aggregat, en Sammenscetning af
Ild og Vand, som man siden efter har sagt, eller endelig som en Blanding
af 72 Dele Salpeterstof-Gas (gas azotique) og 28 Dele Suurstof-Gas (gas
oxigene), hvilket man nuomstunder holder for; saa er det vist, at Atmosphærens Luft aldrig er for os i en fuldkommen reen Tilstand.
Bestandig opstige
fra Jordens Skiod Uddampninger, som i storre eller mindre Mængde blande
sig deri, og som vi forvirre dermed. Dette lcere vi tydelig, saavel ved Skyer
ne, der ikke ece andet end opstegne Dunster, som ved Uddampningen af de
flydende Legemer, og ved at bemærke Himmellegemerne, som undertiden synes
06 rode, undertiden storre, og næsten altid forskicllige i Udseende fra det, som
de burde være.
Physiken og Medicinen giver ogsaa Beviser for denne Sag.
De elektriske Forsog lykkes aldrig lige godt til alle Tider, og de forskiellige
Vinde, om det er Nar eller Dag, have en mærkelig Indflydelse paa de Sy
ges Tilstand.
Det er Varmen, som foraarsager, at disse Dampe opstige.
De have i Forstningen en Udvidelse, som nodvendig gior dem mindre tunge,
men som de snart maae råbe, enten gandske eller for en Deel, naar de stige
hoiere op, og eftersom Kulden presser dem sammen.
Man maa lægge Marke til, at de Dampe, som opstige fra Jorden, ere
langt fta ikke alle af en og samme Natur.
Af alle tre Rigerne indeholde de
Dele, som kunne imodlage en indbyrdes Gcrring og ere virkelig i Gcering
(i en Oplosnings og Sammenfatnings Tilstand).
De forskiellige flydende Le
gemer, som ere spredte rundt om i Luften, give Tingene i denne Henseende
endnu flere Forbindelser.
Elecrriciteten, de mangchaande Gasarter, hos
hvilke man kiender saa mange Krcefter, de lysende og de magnetiske Fluida,
fom synes at besidde færre Kræfter, men i Grunden maaffce have dem ligesaa
meget, og flere andre, som kunne være til, uden ar vi endog have den ringeste
Formodning om deres Tilværelse, frembringe-nedvendigen i Luften, hvori de
svæve,

Qviksolvets Falden deri bed Dunster i Luften.

53 3

svceve, forskiellige Virkninger, hvoraf vi bemcerke nogle, men af hvilke uden
Tvivl flere undgaae os.
Derfra Taage og Storme, Lygtemand og andre
Meteorer, adskillige Smitter, og for en stor Deel vore Legemers physice
Despositionec; herfra Symparhier og Daanelser, som man ikke kan forklare;
herfra nogle visse Ahnelser, som vel ere sieldne, men som man dog ikke kunne
aldeles noegte, og som tilfldst intet i Grunden blive, uden et physisk Phorno-

men, der intet indeholder, som strider imod Naturens ordentlige Leve; derfra
endelig de Forandringer, som man demarker hos visse meteorologiske Instru
menter.
Man kan altsaa aldeles ikke tvivle om en bestandig Bevcegelse, der
kan vcrre mindre eller storre, i Luften eller i de Dunster, som deri svcrve. Man
vil tilgive, toenker jeg, en Soemand, som vecd, hvilken Grad af Heftighed
denne Bevcegelse kan gaae til, naar forskiellige Vinde have sammenbragt en
Mcrngde forskiellige Dele; man vil tilgive ham, sigcr jeg, at han blegner
denne med den stärkere Benoevnelse: Gcering.
Jeg skal i det folgende igien
tale herom.
Undertiden er endogsaa denne Arbeiden i Luften synlig, ister
naar den frembringes eller ledsages af nogen stark Grad af Varme.
Enhver
kan paa nogle visse Sommerdage bemcerke denne igienncm Solens Straaler,
eller igienncm nogen anden Lysstraale, som indlades i et Vcerelst.
Af hvad
Slag ogfaa de constitutive Dele ere af det, som vi see, saa kan Bevcegelscn
selv ikke vcrre Tvivl underkastet.
Hvad vi endnu kunne ansee for meget vist,
det er, ot naar Luften er nice ft reen, saa er det som oftest, ot Qvrksolvet i
Barometret har sin sterste Hoide, og at det derimod falder, naar Luften er
tiett?/get med Dunster; ligesom ogsaa, at det ved Kastevinde og i Stormvejr
staaer allerlavest.
Man kunde ved forste Aiekast falde paa, at Luften just i Forhold til sin
Hastighed var istand til at bringe O.vikselvet i Barometret til at falde; thi ved
visse Lejligheder forringes i Grunden Tyngden ved Hastighed og Bevcegelse;
og det skeer herved, at et Menneske kan holde sig i Vandet, og Fuglene i
Luften.
*
Denne Aarsag kan uden Tvivl ikke vcere gandske uden Virkning; men
Observationer og Forsoq bevise snart, at denne ene ikke kan vare tilstrækkelig
til den Forklaring, som vi soge, da det ofte et stcrrk Vind, naar Luften er
reen og Barometret staaer hoit, og det undertiden tverrimod er stille Vcir,
Pyy 2
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naar Luften er betynget med Dunster og Barometret staaer hsit.
Der hav
Derfor vcrret de, som have troet sig berettigede til at slutte, al den Luft, dec
var betynget med Dunster, var mindre tung, end en ligestor Masse af reen
Luft, og jeg har seet imellem endeel SpergSmaale, opkastede i Aarek 1788
nf Videnskabernes Selskab i Ryffel (Societé litteraire des Philalethes a
Lille), dette Spsrgsmaal fremsat i folgende positive Form: "Hvorfor er den
"med Dunster betyngede Luft lettere end en ligestor Mceugde af reen Luft?"
Man kan imidlertid neppe undgaae at fele, hvormeget denne Satninz
har Udseende af et Paradox.
Man bestyrkes i denne Tanke, naar man erin
drer sig, at Luftlagene ere tomere ncer ved Jorden, og at man paa dennes
Ovrfiade kun behever ar bringe Barometret 11 til 12 Toiser op i Vejret, for
at faac Qviksolvet deri til ar falde 1 Linie.
I Grunden maa denne Totthed
sinde Sked, ikke alene fom en Virkning af de ovre Luftlages Trykning, men
ogfaa formedelst de af Jorden opstegne Dunster, hvis synlige Grcendser sees
under Form af Skyer.
Dersom denne anden Aarsag ikke fandt Sted, skulde
Forffiellen i Luftlagenes Tcrthed gaae frem i et bestemt Forhold fra Jorden af
indtil AtmosphcerenS Overflade, som er 36362 Toiser over Jorden, hvilket ikke
forholder sig saa; thi Hsiden af Bierget Pui de Dome bcagde Qvikselver til
tit falde 37 Linier, medens 336 Linier Heide af Qvikselv ere tilstroekkelige for
at holde Ligevcegt imod den hele Colonne af Atmosphcrren, som svarer dertil.
Tverlimod afvexler denne Forffielllghed saa pludselig, at de, som ere stegne op
over Skyerne, til en Heide, som undertiden ikke har overgaaet 1500 Toiser,
have allerede fundet Lufte« saa tynd, at Aandedraget har verret dem vanffeligt,
eller dog har maattet vcere igientaget oftere.
Altsaa er Tcetheden af Luften
ncer ved Jorden tillige afhcengig af Blandingen og Trykningen af Dampene.
Det synes at fslge heraf, at naar Dunsterne ere i Mcengde i Luften, eller de
samles nok for at synke ved deres Borgt til Jorden, hvilket skeer i visse Taagcr,
i Stormvejr, og i Almindelighed paa de Steder, hvor Barometret falder;
saa maatte den korresponderende Luftcolonne, som paa den Tid var ovecrynger
med disse Dunster, have endnu mere Tcrthed og Tyngde, og Barometret synes
sacriedes, naar det falder, ar vorre i Modsigelse med Fornuften og Erfaringen.
' I Forlegenhed ved denne Vanskelighed have kyndige Physiker, for at
forklare QviksolvetS Fald ved disse Lejligheder, taget dcreS Tilflugt til Luftens
Ela sti
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Elasticitet.
De tilftode da, at Luften havde mere Tyngde, naar den var be
ladt med Dampe, men paastode tillige, ar det var Luftens elastiske Kraft, fom
virkede paa Barometret, og i det de antoge, ar Indblandingen af Dunsterne
skillede den ved denne Egenskab, fantit de det naturligt, ’tit O.viksolvet steg ved
godt Veir, og faldt ved Luftens Opfyldelse med Dunster, som foraarsagede
Regn og Uveir.
Denne Forklaring, saa antagelig som den efter Anseelse er,
kan dog langt fra ikke udholde nogen streng Prove. Den elastiske Kraft, hvor
ufuldkomne og lidet bestemte end vore Kundskaber om denne ere, kan aldrig
ansces anderledes end som en Tilbagevirkning (reactio); men nu i Stormvin
de, hvoraf de fleste foraarsagcS af en heftig Tilbagevirkning af den sammen
pressede Luft, eller dog forstcerkeS ved denne Aarfag, hvor kan man troe, at
Luften da skal have en mindre Grad af Elasticitet? Det som forogrr Toetheden
og Tyngden, kan det vel formindske Trykningen?
En anden stark Grun-d til ikke at antage denn§ Forklaring er den, ar
Barometret, omendskisndr det som oftest falder- naar Luften er betynget med
Dunster, dog ikke alftd uden Undtagelse folger denne Regel. Dersom Luftens
Elasticitet var Aarsagcn til QviksolvetS Stigen i Barometret, og dersom Dun
sterne skildre Luften ved dens Elasticitet, maatte Qviksolvet nodvendig falde
hvergang Luften var opfyldt med Dunster og Himmelen var bedakket med
Skyer, hvilket ikke finder Sted.
Dersom Dunsterne formindskede Luftens
Tyngde, skulde Qvikselvet ligeledes bestandig falde, saasnark der var Dunster
i Luften, og dette skeer imidlertid ikke. Disse Aarsager ere altsaa ikke tilstrcekkelige til at forklare Sagen, og blive med Rette forkastede.

Nogle Naturkyndige have i vore Dage ssgt Aarsagcn til QviksolvelS
Fald i den chemiske Operation, som man kalder Precipitation.
De have
paastaaet, at Regn ikke fandt Sked, uden naar sammeustedende Gasarter ved
deres Affinitet blandede sig tilsammen, og overgave Vandet, som de holdt oplest, til sin egen Vcrgt.
Men foruden at del ikke er let ar indsee, hvorledes
dette Vand ved sit Faly kunde formindske AtmosphcrrcnS Trykning, saa synes
denne Grund ikke anvendelig paa den Indflydelse, som Vinden ytrrer paa
Qviksslvers Stand i Barometret, og oplofer folgelig ikke tilfulde Sporgsmaalet.
Forresten bliver ogsaa den Indvending, som vi nylig talte om, i sin
P y y Z
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fulde Styrke, al nemlig del ofte er Regnvejr, uagtet Barometret »edbljver

al staae meget heit.
Jeg tcenker allsaa, at Luften, naar den er betynget med Skyer og Dun
ster, virkelig er tungere end en lige Masse af reen Luft, men st der gives en
Aarsag, som formindsker for os denne Virkning, og som bedrager oS deri,
at den synes at gisre Luften lettere.
Chemien, som i de sidste Tider har gisrt
faa stor Fremgang i Kundskaber om de focskiellige Luftarter, berettiger 06 til
at antage en Tilvcext af Tyngde hos den atmofphcrriske Luft, naar Dunsterne
forbinde sig med den.
Med Undtagelse af de inflammable Gasarter, er den
storste Deel af de phlogistiske Luftarter, naar de ere betyngede med mephitiske
Gaser og Dunster, tungere end den atmospheeriske Luft, og holde sig ved
Bunden i <t Kar, hvori man indstutter dem.
I den beremte grotta del
cone (Hundens Hule), ncer ved Neapel, kunne Menneskene uden Fare gaae
omkring opreiste, fordi de rcrkke over Dunsterne, og fordi disse ikke naae deres
Respirations-Organer, medens Hunden og ethvert mindre Dyr, (cm fsceS
derind og kastes ind i Dunsterne, angribes af Convulsioner, som vilde om
bringe det, om man lod det lcenge b^ive derinde.
Denne samme er en af de
Grunde, hvorfor Luften i Sletterne ikke er faa sund at indsande, som den
paa Biergene.
Man erfarer ogfaa i Skuespil-Salene, hvor Mcengden af
Menncffer forandrer og fordcerver Luften, at de usundeste Pladser ere de nederste og de overste.
Det vil ikke vare afVeien her at fremstille en Tabelle af de forskiellige fly
dende elastiske Legemers specifike Tyngder, sammenlignede med Tyngden afLuften.
Atmosphcrrisk Luft
♦
Reen Luft eller Suurstos-Gas (gas oxygene)
.
Salpeterstof-Gas (gas azotique)
.
.
Salpeter - halvfyrlig - Gas (gas nitreux)
.
Kulsuur-GaS (gas acide carbonique)
.
Kogsalt-fuur-Gas (gas acide muriatique)
.
Svovelsyrlig-Gas (gas acide fulphureux)
.
Ammoniak-Gas (gas ammoniacal)
♦
.
Reen Vandstof-Gas (gas hydrogene pur)

(Taget af Trake de phyfique de Mr. Brißon.)

100,0000.
108,6795.

96,6040.
105,6365.

151,0642.
173/2344
*
206,0560.

53,0353»
8,0425.
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Men i dette Fald, hvilken er da den Aarsag, fom kan giere, ot den
Luft, som i Grunden er lettere, synes tungere? Vi ville nu sege ar forklare
dette efter de Begreber, som vi have fremsat.
Det er klart, at dersom Jordens Atmosphäre var altid i en fuldkommen
reen Tilstand, uden Blanding af nogen Dunst og uden voldsom og heftig Bevcegelsc, skulde Barometres Stand altid vcere ben samme; thi hvorledes ffulde
den blive forstyrret?
Luften er et yberst bevoegeligt Fluidum, som tragter be
standig ak fatte sig i Vandmaal, og som folgelig ffulde bestandig blive i Lige
vagt med Colonnen af Qvikselv.
Dersom man tilfarter Luften ligeartede Dunster, ffulde Tyngden af
Luftcolonnen endnu ikke blive uden meget lidet forstyrret, eftersom Forffietlen,
som deraf vilde felge, ffulde staae i en nodvendig Forbindelse med den hele
Heide af Atmosphären; nu trykker en Colonne af Luft paa en Overflade af en
Qvadratfod med en Vcrgt af omtrent 2240 Pund; der behoves altsaa en Tilfatning, langt over det, som ffeer i Naturen, for at frembringe ved dette
Middel en Virkning, som kunde vcere meget mcerkelig paa Barometret.
De
folgende Facta ville ncrrmere udvikle denne Sandhed.
Man veed af physiffe
Iagttagelser, at i et og samme Dogn forholder sig Tcetheden af Luften om Da
gen til Luftens Teethed om Natten som n til 12; og dog mcrrker man ikke,
at denne Forffiellighed frembringer nogen Forandring paa Barometret, naar
ellers ikke andre Aarsager forstyrre dette. - Man veed ligeledes, at Luftens
Tcethed i den storste Varme om Sommeren forholder sig ti! Luftens Tcethed i
den sisrste Kulde om Vinteren, paa lidet ncer, som § til 6, og dog stiger Ba
rometret i lige Grad i den ene Aarskid som i den anden, og det er snarere om
Vinteren end om Sommeren at den naaer sin laveste Standpunct, Disse Forfficlligheder i Luftens Tcethed, som ere 06 saa folelige, ere altsaa i Naturen
intet i Henseende til Tyngden eller Forffiellen af atmosphorrens Trykning. Der
er endog al Grund tit at antage, at denne Forandring i Luftens Tcethed ikke
stnder Sted uden fra Jordens Overflade og til Skyerne, og at Atmosphären
ovenfor disse er i en ncesten bestandig lige og uforandret Tilstand.
Den Forfficl i Vcegten, som den forogede Tceihed foraarsager i Luften i den Region,
som er nedenfor Skyerne, kor da i Grunden staae i Sammcnhceng med den
hele Vcegr af den corresponderende Colonne af Atmosphären, som har 36362
Toiscrs
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ToiscrS Heide, og den bliver derfor umcttMitb
Disse Iagttagelser ere en ny
Prove paa Utilstrcskkeligheden af de Grunde^ som tages af Luftens Tyngde eller
dens Elasticitet til at forklare O.vikfslvetS Stigen eller Falden i Barometret.
Ttlskttcr man derimod Luften i nogen Deel af Akmosphoeren forsslelligartede Dunster, metalliske, salragtige, dyriffe o. s. v., som ere istand til at
g arres, saa vil deraf fremkomme en Virkning, en indvortes Bcvcegelse, som
vil meddele sig Luften, hvilket jeg har kaldet Goering.
Det felgende vil lcere,
at denne Bevcegelse virkelig finder Sked, og at Navnet, fom jeg har givet den,
ikke er upassende.
Dersom Virkekredsen for denne Goering har nogen betyde
lig Udstrcrkning, da vil det nodvendige Resultat deraf blive, at Qviksolvet fal-der paa alle de Steder, hvortil denne Virkning strcekker sig.
Det er virkelig
GorringenS Natur at den virker til alle Kanter, men at den siden henvender sin
Virkning til det Sted, hvorfra den mindste Modstand kommer. Dersom i det
forste Tidsrum de gcerende Dunster presse nedad og til Siderne, i samme For
hold, som de selv stige op, saa ville de i det andet Tidsruin vende sig derhen,
hvor den mindste Hindring er at overvinde. Nu er det klart, at i Haardt Veir,
uaar Dunsterne i stor Mcengde ere meget nedtrykte, da tillader Jordens Over
flade dem ikke at virke nedad. Det er videre klart, at hvilken Heide end Middelpuncten for Geringen har, saa vil altid Virkningen opad vcvre stærkere,
eftersom Luftlagene ere tættere imod Jorden, og ere derimod cfterhaanden tyn
dere og lettere, ligesom de ere hoiere i Veiret.
Delte vil endnu vare vissere,
og Virkningen deraf storre, dersom der er Modstand paa Siderne; og dette er
netop det, som finder Sted i Haardt Vcir.
Virkelig ere imellem Aårsagerne
til Luftens voldsomme Rystelse disse to de vigtigste: Tilbagevirkningen af dette
meget elastiske Legeme, som sammentrykt i el Rum soger at scekke sig i Ligevcegt
med en Styrke, der er proportionem til den Sammentrykning, som det leed,
og den nysomralte Gåring af de sammensamlede Dunster, hvis Virkning er
saameget mcegtigere, jo flere ueensartede og til denne Virkning tienlige Dele
de indeholde.
Nu er det ikke mueligt andet, end at erkiende denne sidste Aar
sag i den heftige Bevcegelse af Luften, som man kalder Storme.
Aldrig ind
falder disse, uden at Atmosphceren er fuld af Skyer, af tykke og opdyngede
Dunster. Det Local, som Stormen indtager, kan have en storre eller mindre
Udstrakning, men altid synes disse Skyer og disse Dunster i Begyndelsen at
udaiorx
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ttdgisre en Masse og vare ubevægelige. Grunden er, at de virkelig ere drevne
sammen ved forskielUge og modsatte Kraftcr, og det er paa denne Maade at
Foreningen af de forskiellige Dele have frembragt cn Garing.
Uden disse to
Omsiandigheder skulde ingen Storm finde Sted, ligesom der ingen er i Passat
vindenes eller de stadige Vindes Region; Dunsterne skulde, efterhaanden som
de dannede sig, adsprede sig i Atmospharens vids Udstrækning; thi Orkanerne
i den hede Zone, hvilke vi paa rt andet Sted (*) have forklaret, ere af en faa
forfkiellig og for dem sarskildl 97atur, al de ingen Undtagelse giere.
Det cc
faa afgiort, at der i Stormveir finder en Modstand Sted rundt om det Streg,
som Vinden indtager, saa afgiort, at Vindene ere drevne sammen efter forDellige Directioner, og at Gåringen er foraarsaget ved Delenes Ueensartighed,, at saasnart een af disse Directioner bar overvundet Hindringerne, og at
Skyerne begynde at tage et bestemt og hastigt Leb, saa er man sikker, at Vin
den ikke bliver stärkere, og at Stormen er, for at betiene mig af Seemandens
Udtryk, brusten.
Et andet ligesaa indlysende Beviis for disse forskielUge
Directioner, ere de Spring af Vinden, fem Skibene undertiden fole ved disse
Leiligheder, foran hvilke altid gaae nogle Aieblikke stille Veir imellem Stodet
af de modsatte Krafter.
Man seer en heftig Vind fra Sydost pludselig vige
for en ny Direction fra Sydvest, eller denne i et Aieblik overvunden af en
endnu heftigere fra Nord.
Endelig beviser den saa kaldte Luftild (feu St.
Elme), som fatter sig paa Masten af Skibene, og andre Gasarter, som un
dertiden i Uveir viser sig under synlige Former, Virkeligheden af Dunsterne,
enten saa disse ere elektriske eller af nogen anden Natur; ligesom den starke
Bevagelse i Luften viser deres Gåring.
Modstandens ubetingede Kraft fra nedin af, og Fvrsgelsen af Mod stans
den fra Siderne af del Strog, som en heftig Vind indtager, maae da føre
Luftens Bevagelse opad, saa ofte Gåringen er cn af de integrerende Dele af
Aarsagen til Vinden. - Denne Aarsag lofter da Luftcolonnen i Veiret, for
mindsker dens Trykning eller dens Vagt, og foraarsager saaledcs Qviksslvcts
Falden.
En Storm altsaa, fom var stark nok til at bringe Qviksolvet til at
synke 8 Linier nedenfor dets Middelhøjde, formindsker Atmosphären- Tryk g-,

)
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vg i Linies Falden vil svare til ™.
Forresten behove vi ikke alene at (Tuffe
vs til denne Sag, ogfaa Erfaring bestyrker den. Skibene fole.det i Uveir,
og Vinden stiger i Veiret.
Deres adsplittede Seil loftes i Vcirct med Hef
tighed, og det er paa samme Maade, ar Tage af Huse, som endog ere ifolerte,
at Takningen af Blye og af Kobber, omendffiendt deres skraae Skilling vilde
satte dem i Sikkerhed, om Vinden var horizontal, aflives og kunne flange-

Weget langt bort.
Regnen kan ligeledes foraarfage, at Barometret falder; men den maa
da vare frembragt af Gåringen i de sammendrevne og opdyngede Skyer. Det
er ogfaa meget sieldent at fte en Regn, der ikke har en Storm i Felge med sig,
at foraarfage nogen markelig Falden af Qvikftlvet. Det var hertil nsdvenDigt, at Virkningskredsen for Gåringen var paa eengang baade stark nok til
al formindske Lnftcolonnens Vagt, og tillige hoit nok oppe eller langt nok borte,
for ikke at markes paa det Sted, hvor Iagttagelsen skedte paa Barometret,
hvilket er vanskeligt, og indtraffer ikke sadvanligt.
Men denne Garing af Dunsterne er fielden i den hoie Grad, hvori vi
nu, naar Veiret er uroligt, have betragtet dem.
Men dersom denne hsie
Grad er mindre almindelig, faa er en maadelig Grad sadvanlig.
Vi have
allerede bemarket, at Luften aldrig er for os i en fuldkommen reen Tilstand,
og at den er bestandig betynget med Uddunstninger fra de tre Riger, fom have
sig op af Jordens Skisd. Transpirationen af de levende Legemer, den svovelagtige Lugt, fom folger med Tordenflaget, de Salte, som man antager at
indeholdes i de frosne Meteorer o. f. v., ere sikkre Beviser herpaa.
Det flyder heraf, at der i Luften er en bestandig Garing, hvis Virk
ninger mcrae ligeledes vare bestandige, men kunne blive stärkere, naar Dun
sterne famle sig i stor Mcengde.
Efter denne Theorie maa da Vagten af en
Luftcolonne vare i vore Climater yderlig foranderlig, og vi ville kun have Aarfag til at forundre os over en Stadighed, som varede noget lange.
Der er
efter de samme Grundsatninger ogfaa klart, at Vinden kan vare temmelig
stark, uden at foraarfage nogen Falden af Qviksolvet.
Dette er Tilfaldet,
naar Aarfagen ti! Vinden er en simpel Tilbagevirkning af Luften, som har
varet stark sammentrykt, men ikke i sig felv indeholder Grunden til sin Beva-

gelse.

Den gier da, saa at sige, ikke andet, end den gaaer hen at

opfylde der

comme
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tomme Rum, som den foregaaende Udvidelse har foraarsaget.
Dens Direetiot: er simpel og horizontal; den kan ikke virke paa Barometret, uden saavidt
dens Hurtighed kunde giere det; og deus Virkning paa Qvikselvers Stand
er ingen ellcr meget svag.

Dette er, hvad vi troe a< finde Sted i Naturen; dette er der, som for
klarer under alle Omstændigheder QvikselvetS Synken i Baromettet, naar der
cre Dunster tilstcede t Atmosphären; ligesom ogsaa, hvorfore disse Dunster
9 i øve, at Qvikselvet falder, og aldrig, at det stiger; og endelig, hvorledes
Vind eller Regn, naar de ikke ledsages af Goering, finde undertiden Sted
endog til en hei Grad, uden ar forandre Armosphcerens Vagt og uden at for
andre noget i Qviksslvers Stand.
Der er her Stedet, at tage Hensyn til den Regel, font af flere er frem
sat, at man nemlig maa have mange Beviser af Erfaringen til Hielp, naar
man forsvarer en Sottning, som ikke mathemakiff lader sig bevise.
Jeg troet
derfor ikke at turde undlade at fare fort med at samle her de Facta, som maatte
liene til at overbevise dem, der endnu kunde tvivle om Virkeligheden af en Gar
ring af Dunsterne i Skyerne, og til at retfcerdiggiere de Ideer, som jeg troee
at vorre fuldkommen nye, men at have Medhold i Iagttagelserne.
I den hede Zone, i det ringeste paa Herne, og i aabeu Sse, beholder

Barometret en marckvardig Lighed i sin Heide; og dets Forandringer, uden i
de extraordinaire og sieldne Tilfalde af Orkaner, ere saa ubetydelige, at de
ncesten kunne ansees som umcerkelige.
Dog^char denne Zone Skyer, fom de
andre; der ere Dunster i Mcengde, og maaskee i en hsrere Grad end andenfleds.
Denne besynderlige Sag, som ofte er bleven bemcerket, uden at blive
forklaret, flyder som en naturlig Folge af de Grundsottninger, som vi have
fremsat, nemlig, at Dunsterne, som sveeve i Luften, nodvendigen ere mere
eensartede i en Region, hvor stadige Vmde herske.
Disse opstige fra den vide
Overflade af Vandet, og kunne ikke samles fra forssiellige Regioner for ar
frembringe heftige Gåringer.
Forffiellen eller Tilvcexten af dens Borgt er
altsaa kun en Sum, som staaer i Forhold til Borgten af en Luftcolonne af
36362 Toiser, hvilken veier paa en Flade af en Qvadratfod med en Kraft af
omtrent 2240 Pund, som vi allerede have anmorrket.
Den kan altsaa ikkun
lidet markes, og Baromettet maa fslgelig vorre norsten stillestaaende. Denne,
Zzz r
Eens-
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EenSanighed af Dunsterne i de stadige eller Passatvindenes Region bestyrkes
ved en anden Begivenhed, fom jeg skal anføre. Skibene, fem have ar passere
Linien, træffe paa disse Farvande baade Havblikke og Uvejr. Det femmer af,
at Eensamgheden ikke er niere fuldstændig.
Virkelig veed man, al Vindene
ikke ere de samme paa højre og paa venstre Sidø af Linien. De ere noget nord
lige i den nordre og noget sydlige i den søndre Halvkugle.
Der er alksaa et
bestandigt Sammenstød af drsse to Vinde under Linien, og cn Forening af forskiellige Dunstcr, som foraarsage de Havblikke og de llvcir, om hvilke man
taler.
Men det, som paa samme Tid taler til Fordeel for vor Mening, det
er, at disse Uveir ere lidet voldsomme.
Virkelig kunne ikke heller Dunster,
som ere bragte sammen ene ved de to Vinde Nordost og Sydost, og som først
forener sig efterat have igiemiemløbet et i Bredde vidt udstrakt Rum, hvor
Regionerne og Omstændighederne ere be famme, disse kunne ikke indeholde
nogen stor Mængde af ueensartede og til Gæring begvemme Dele.
Derfore
bcstaae og disse Uveir meest ikkun i Trudfler.
I vor Region, hvor de for
anderlige Vinde regiere, skulde Synet af disse Uveirs-Byger bringe os til at
skælve, og node Skibene til over Hals og Hoved at beflaae deres Seis.
Un
der Linien derimod ere de sædvanlig uden Vind, og de opløse sig i Vand, fordi
de ere uden Gæring, og ikke indeholde uden Vanddele; men den Mængde af
Vand, som de give, og Størrelsen af hver Draabe, som falder, fortjener
billig at bemærkes, og bestyrker vort System.
De temmelig hyppige Uveir, som falde nogle Maaneder i Aarer paa An
tillerne, giøre heri ingen Undtagelse.
Dersom Barometret herved ikke falder,
faa er Aarsagen, at Tordenen, hvor stærk end Mængden af ekctrif¥ Materie
giør den, dog ikke har nden/n meget liden Virkekreds. Uvejret er ikkun totalt;
det indskrænker sig undertiden til Spidsen af et eneste Bierg; det varer meget
fort, og Skibe i en liden Afstand fra Landet mærke flet intet til det.
Hvad
der endvidere beviser det, vi have fremsat, det er, at disse Tordner ikke finde
Sted, uden i det Aieblik, da Landvinden, fom daglig blæser imod Aften,
faaer Overhaand over den ligeledes daglige Ssevind, og saaledes bringer
Skyer fammen, fom ere af forskiellig Natur.

Er Satsen om Gæringen i Dunsterne engang antagen, faa vil det ikke
mere være vanskeligt at fatte, hvorledes de, ved at formindske ved deres Virk
ning
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ning en Deel af den korresponderende AlmosphcrrcS Vcrgl, kunne fringe Qviksslvet til at falde; hvorledes eensartede Dunster, omenbffisndt tilstede i stor
Mcrngde, kunne mangle al Indflydelse paa Barometret; og hvorledes en stcerk
Vind, naar den kun cr frembragt ved Tilbagevirkning af sammenpresset Luft,
det cr at sige, naar den ikke har uden sin Hastighed, og ingen Gcerlng, kunde
da lade den ordentlige Vcegt af Aimosphcrrens Colonner gandffe uforstyrret.
Dette cr den Punct, som vi endnu have tilbage at forfolge, og vi vilde giere
dette, i det vi aaae frem styrtende os paa Iagttagelser og Begivenheder.
Denne Gcrring i Skyerne og i Dunsterne er bleven faa al sige beviisliggiort af dem, som have besejlet de aerostatiffe Maskiner, og have passeret igiennem Skyerne.
De have undertiden seek disse Masser i en heftig Virksomhed
at vcrlte sig omkring hinanden, stede sig imod hinanden, at stride indbyrdes,
cg pludselig antage forffiellige Former.
Naar de ere komne til de heiere Re
gioner, have de derimod nydt Vindstille og de behageligste Forncrmmclser, hvil
ket man uden Tvivl ikkun ni a a tilskrive det, at de ikke have solet mere Indfly
delsen af disse Dunster og andre Uddampninger af Jorden.
Har man da ikke
end mere Grund til at antage denne Gcering, naar man seer, at O-vikselvetS
Falden bestandig er allerstorst under de Omstcendigheder, naar Dunsternes Til
værelse i Atmosphären synes at tilkendegive denne; det er at sige, naar Vin
den forener sig med Regnen, eller Tordnen lader sig hore, i det den opstiger,
efter sin Scedvane, imod Vinden, ligesom vi have forklaret det i vort Skrive
om Vindene.
Qvikftlvets Falden er endnu meget kiendelig, naar Skyerne,
langt fra at have der samme Lob, drive om fra forffiellige Sider, og forener
felgclig forffiellige Dele. Endelig bor man erindre sig, al det just er i Uveir,
naar Skyerne ere sammendrcvne og opdyngede fra alle Sider, og naar de af
denne Aarsag synes at udgisre een Masse og vcrre nbevcrgelige, at just da, naar
de gasartede, eleckriffe og gårende Dunster ere tilstede i den storste Momgde,
og Gceringcn altsaa maa vcere i sin hsieste Grad, at just da er del at Barome

tret har sin allerlavcste Standpunct.
Uagtet disse temmelig overbevisende Kiendsgierninger, er det dog mur
ligt, at de nyere Chcmister, som ikke vilde erkiende i Naturen uden tre Gerin
ger, Viingeringen, den sure Gcering og ForraadnelseSgceringen, kunde giere
Vanffeligheder i at antage en anden Gcrring i de Dele, som udgiere Atmo-

Zii 3
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fpharen.
Men for der første spørges om det da er saa gandske afgiort, ar der
ikke existerer uden disse tre Slags Gåringer? Hvorfor stkulte i øvrigt ikke een
af hine finde Sted i Atmosphären, dette Naturens uhyre Laboratorium, hvor
den forbereder den største Deel af sine store Operationer? Hvo veed desuden,
om det ikke er mueligt, at der frembringes i dette store Verksted en Gåring, font
øengang har Deel i de tre andre? Vore Kundskaber ere faa indffrcenkte, vor
Maade at Sutte paa, faa gisningsfuld, at man vel maa vare forsigtig i at
domme, og at den Vise kun bør bekrcefte lidet.
Dersom i øvrigt Ordet Ge
ring mishager, da satte man i ders Sted et andet; man kalde denne Dunster
nes Virken paa hinanden i Atmosphären Brusen, virkende Kraft, Udvidelse,
Composition eller Decomposition o. s. v.
Lad faa vare; Navnet giør lidet til
Sagen; det er Virkningen hvorom der handles, og denne falder tydelig i
Hinene.
For de Ssefarende i det ringeste er denne Goering ikke underkastet Tvivl.
Disse, fom erfare den, og, faa at sige, fee den daglig i det Phcrnomen, fom
de kalde en Travat (grain), ere derom fuldkommen overbeviste.
Disse Travater ere en Tilfatning til Vinden, fom varer tangere eller kortere, men ordentligviis ikkun nogle Minuter. Denne Tilsatning, fom ofte er meget heftig,
cr fadvanlig paa Havet i den Region, hvor ustadige Vinde herske. En Skye,
meer eller mindre tyk, af en undertiden indskranket Udstrakning, opstiger og
narmer sig med en rivende Fart. Havet oprøres og skummer under dens Tryk.
Denne Skye, fadvanlig ledfaget af Regn, undertiden o g fa a tør, fvæver om
med de andre Skyer, men tilkiendegiver ikke destomindre en for den gandffe
farstildt Direction. Den forandrer Vindens Gang og bringer den til at dreie
sig nogle Streger paa Compaffet; men hvad desuden vifer, at den besidder en
egen Kraft, er det, at naar den er passeret forbi, og har udraset, følger oven
derpaa altid en Dulmen i Luften, under hvilken Luften, igien fatter sig i Lige
vagt, og Vinden antager igien sin forrige Direction og sin forrige Styrke.
Hvorledes kan man andet end erkiende i dette tilstrakkelig bekraftede og jcevnlige
Phänomen den Overeensstemmelse, fom der er imellem disse Travater og de
Luftbobler, fom udgaae fra de Ting, der ere i Garing.

Det er sielden, at en Travat er alene, men det er ikke sielden, at Vin
ren, fom ved disse opvakte-, btaser stere Timer efter hinanden, undertiden i
'
meget
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røeflct forte Mellemrum.
Dette har fornemmelig Sled ved Nerk vestvinde,
og ifar, hvilket er det almindeligste, naar de felge umiddelbar ovenpaa en
Sydvestvind.
Og hvorledes skulde det ogsaa i Grunden fhe anderledes, da
de Vinde, som komme fra de nordlige Regioner, indeholde nodvendigen saa
mange T)ele, der ere ueensartede med dem, som de saa almindelige Sydvest
vinde have bragt med fra TEqvcuor og udspredt i Atmosphcrren? Det er endnu
at mcrrke, at disse Travatcr aftage lidt efter lidt i Krcefrer, og fortceres omsider
aldeles; og at den famme Nordvestvind, naar den vedvarer noget, bliver reett,
det er nt sige, bliver favn og samlet, og gaaer da ofte over til Nord eller til
Nordost.
De Ssefarende have derfor ogsaa givet denne Nordvestvind øge
navnet Himmelens Feiekost. Folger den lige ovenpaa en stark Vind, som meet
eller mindre blceser fra Sonden, hore Dunsterne op ar vcere fammenhcrngende.
De dele sig bestandig i tykke adffildte Skyer, imellem hvilke man seer den blaae
Himmel.
Vinden, som frembringes ved Travaterne, blceser altid fra Be
gyndelsen meget voldsomt, og Barometret stiger, eller i det mindste horer op
ot falde.
DetS Stigen er sikker og vedvarende, dersom Nordvestvinden fa ti
blive lange nok ved for ar drive Dunsterne tilbage imod Sonden, og frembringe
meer Eensartighed i Atmosphcerens Dele. Tvertimod varer denne Stigen kun
kort, dersom Dunsterne og Vindene fra Sonden maatre faae Ovcrhaand, og
dette er een af de Puncter, som Barometret er noiagtigst i at angive.
Saaledeö have vi feet, at Skyerne under Wqvator i aabent Hav, hvor
Dunsternes Eensartighed er aabenbar, aldrig frembringer uden Phcenomenet
med Travaterne; og faaledes have vi bestandig i vore Regioner ved Nordvest
vindene, da Ueensartigheden af de Dele, hvoraf Skyerne bestaae, er ligefad
aabenbar, Hagel og andre Mcrrker af Gåring.
Man forbinde nu tange nok, for at forklare disse Travater, Suurstofgasen med den svovelagtig Vandstofgas, man tage endnu Elektriciteten til Hielp,
man stige endog op, om man vil, til Affiniteterne, til Formene, til Antallet,
til Atomerne o. s. v.; vi bifalde alt.
Seemanden, styltende sig fast paa sin
Erfaring og paa Facta, vil ikke mindre vedblive med fuld Tillid at paaftaae,
at der af den Sammenhobning af Dunster, som ere forenede under Skikkelse
af Skyer, opstaaer undertiden en Virkning i Luften, som, hvad Navn og
hvad Aarfag man end lillcegger den, har Gåringene hele Krast, har dens
Skielne-
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Skielnenmrker, og cn faa farlig Siyrke, at han for sin egen Sikkerheds Skyld

nsdes kil ar være med sin hele Opmorr-ksomhed paa sin Post derimod.
Der er endnu er ander meget mcerkeligr Facrum, hvortil jeg beder man
nsie vil lcegge Morrke.
Jeg mener den Beveeqelse op og ned hos Qviksolvet,
som ved visse Kastvinde sinder Sked i Bacomerrene, omendskisndr de ere indes
lufte i vel tilsluttede Værelser, naar de kun ere fuldkommen vel gtorte, og man
har lader dem koge for ar renfe dem fra Luften. Man feer der flydenpe Legeme
reise sig og falde ved meget hyppige oscillerende Bevægelser, imedens Vinden
er paa der størkeste; og enhver Bevoegelse er undertiden en Linie og derover.
Nu spsrge man, Hvorfra kan der komme, fom man her seer ar ffee? Hvorle
des kon man alvorlig ville forklare del ved Luftens Tyngde eller Elasticitet; ved
dens Hastighed, som ofte er gandffe stadig; ved Electriciteten og de oplesende
eller andre Kreefter, som man tiltøgger adskillige Gasarter, da Skyerne og
Dunsterne, som paa samme Tid ere ubevægelige, bevidne ar Delene i den cocresponderende Colonne af Armosphceren vedblive at vcere de samme, og at ved
ligeholde sig i samme Mcengde.
Man spsrge fremdeles, hvorfore Gaserne og
Electriciteten Mlde give Luften saa stor en Virkning i vore Regioner, hvor de
foranderlige Vinde herske, og siet ingen der, hvor de truende Travater ere saa
sædvanlige under Jcevndegnölinien? Er det da ikke mere rimeligt, er öetJffe
mere sikkert, at denne QvikselvetS Bevægelse er en Felge af den fra en meget
virksom Gcrring uadskillelige ujcevne Bevcegelse, ved hvilken Luften Trd efter
anden imodrager igien en Deel af sin naturlige Vcegt?
Ogsaa er man fra det
-Aicblik, at Skyerne ophore at vcere ubevægelige, og at tage en bestemt Fark,
sikker om, at Vinden ikke bliver stärkere, og at Oscillationerne ikke mere finde
Sted.

Med faa Ord, Gceringen i Dunsterne, som udgisre Skyerne, er i de
faa kaldte Travater, i Storme og Uveir aldeles ikke tvivlsom for Soemanden,
Der paa den ffcsbelige men stolte Maskine, som barer ham, har vant sig til at
iagttage Phcenomenerne.
Han veed, ar i Kastevindene, hvor Gåringen er
nedtrykket lige til Jordens Overflade, der oplsster den sig paa en mcerkelig og
synlig Maade; at den i de faa kaldte Travater viser sig ved en Divergcnts til
flere Sider; han veed, at denne Gcrring, efter Lovene for den mindste Mod
stand, hvilke han faa ofte har havt Leilighed derved at iagttage og tøve at tien
de,
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de, rodvendig maa have cti Direction der gaacr i Veiret; nt en faadnn Aar sag
ikke kan veere uden Virkning, oa ar den, naar den er lilstsrde, maa nodvendiz
formindM en Deel af Armofphcerens Vagt.
Vi have ovenfor talt lidet om Barometrets Nsiagtighed i at angive ved
sin Stigen, om Nocdvesivinden vilde vare lcenge nok for at rense Atmofphcrre?l,
eller i nr falde, om de sydlige Vinde fFu(t)e faae Overhaand, og bringe frem
igien deri Ueenöartighed i Dunsterne.
Denne Noiagtighed har for os alt for
megen Vigtighed, og har cn alt for noie Sammenhorng med vort System, tik
6t vi ikke Mtlde an fee det nedvcndigk, at blive staaende lidt herved, og lade see,
vl det fra ver Side ikke er en simpel Gisning.
Det cr tvcrtimod en Begiven
hed, som tusinde gange cr bemcerket, ikke alene til Lands, men ogsaa til Soes,
hvor alt det, fom angaaer Vinden, har en besynderlig Interesse. Det er en
20 t.l 25 Aar siden, at det Kongelige Seeacademie i Brest indsaae Nytten af
tit have Barometre paa Skibene.
For at iverkscette dette var fornemmelig to
VauM'ligheder at overvinde; den ene kom fra den starke Rysten af Qviksolvek,
foraarfaget ved Skibets Slingre«, og som, uagtet de anbragte Indknibningee
og de forffielllge Omrids, man gav Roret, ikke tillod at iagttage dets Hoide.
Den anden VanMlighed var den, at Rorene faa jævnlige« knak istykker ved
Explosionen af KanonMldene. Denne sidste Vanskelighed overvandt man ved
at anbringe Iernror, og den fsrste, ved at give Roret cn mrgct stor Diameter,
og at anbringe deri cn meget snaver Indknibning.
Herved fhete det, at den
Qvantitet af O.vikseiv, som i de korte og stridige Slingringer af Skibet kunde
passere den indknebne Hals, var «ersten umcrrkelig i t)en store Masse af O.vikfslv i Rerets ovre Deel. Det er let at iudfee Nytten af Barometrene til Soes,
hvor det meer end andensteds er til Fordeel, at ktcnde Veiret forud. En jævnlig
Leilighed, for den franske Marine at Monne paa denne Nytte, har den paa Ky
sterne af Brest. Denne Havn, som cr beliggende paa en Landtnnge, der lovec
ild i Havet, og er omgivet med Skiar, har, iscrr paa nogle Lieus mod Son
den, en Rcekke af meget farlige Klipper, og mod Nord Aabninqe« af Canale«,
i hvilken man paa en meget stor Dybde kan stsde paa, ferend man mcerk r det.
Naar Veiret er taaget, og Vestenvinden stcerk, hvilket er meget sædvanligt i
disse Farvande, ere Skibene nodte til at holde sig i aaben Soe, in-Mil Veiret
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vigtigt ar holde sig til Vinden, og forndsee, om denne vil gaae til Nord eller
ril Senden, for derefter at tage enten den ene eller den anden Cours.

Det er

der, hvor jeg har havt Lejlighed til at iagttage den Sag, som jeg her har frem

sat, og at sorsikkre mig om, at Barometret i dette Fald aldrig har bedraget.
Det folger as alt, hvad hidtil er bleven sagt, at en Colonne as Atmosphä
ren aldeles ikke er i sin naturlige Tilstand, naar den er i Ligevcegt med en corresponderende Colonne Qvikselv, som er 28 franske Tommer hoi, men med en

Colonne af Qviksolv, som har den hoieste muelige Stand;- thi da er det alene,
at Luftcolonnen virker med den gandffe Vcrgt af sin Heide.

Altsaa ber Baro

metret, ved enhver anden Heide af Qviksolvet, ansees for at vcrre funken; og
Heiden af 28 Tommer ber ikkun ansees font en Middelgrarndse, for saavidk,

fom denne er den s«dvanligste Punck, til hvilken Qviksolvet falder ved de al

mindeligst tilstedeværende Dunster.

Det er af Mangel paa bestemte Begreber

i denne Henseende, at de, som ikke raadfore sig med Barometret, uden for at

fee, om det spaaer godt Veir eller Regn, finder Feil ved dette Instrument, som

det i Grunden ikke har.

For det forste er den Middelhoide af 28 Tommer al

deles ikke ubetinget rigtig, men er ashcengig af den Hoide over Vandets Overfiade, fom ethvert Sted har, hvor man gior Iagttagelser med Barometret.
Man indseer altsaa let, at naar Barometret staaer hoit, kunne locale eller lidet

udbredte Dunster i Atmosphären foraarsage Regn eller Vind, forend Barome
tret faldt til de 28 Tommer eller derunder, eller endog uden at det falder dertil;

ligesom det ogfaa kan i Atmosphcercn blive godt Veir, naar Barometret, som

siaaer lavt, begynder at stige, og farent) det har naaet sin Middelgrnndse.

I

Grunden er det undertiden nok, for at frembringe Regn, at Kulden pludselig

sammenpresser Luften, som holdt Vanddunsterne oploste, og giver Vanddraaberne Lejlighed til at danne sig ved at bringe dem sammen; eller at Varmen,

vcd at udvide Luften, som holdt Vanddelene ved sig- overgiver dein til deres
«gen Vagt.
Overalt er Barometret ikke vcrsentlig bestemt til at angive enten godt eller

ondt Veir.

Det ffal tilkiendegive Forandringerne i Luftens Tryk paa det, og

Qviksolvets Falden deri ved Dunster i Luften.
der er i dette Stykke et meget sikkert Instrument.
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Det er sandt, at dette Tryk

som oftest rillige tilkendegiver Vejret, men dette er imidlertid ikke uden en ana
log Egenffab ved det, og horer ikke vcrsentlig til det, som er dets Bestemmelse.

Forresten maa man studere dette Instrument i sin Gang, for at sinde deri en mere

sikker Veirprophet.

De, som iagttage det med Flid, mcrrke sig ikke alene detS

Bevcrgelser, naar det falder eller stiger, men ogsaa naar det viser en TendentS
eller Disposition til disse Bevcrgelser.

De bemcrrke, om Qviksolvet hcrnger ved

den indre Side af Glasset; om detö Overflade er convex eller concav, i de Ba

rometre, hvor denne ikke er bestandig flad; den Hurtighed eller Langsomhed,

hvormed Bevcegelsen af detS Stigen eller Falden skeer; de forbinde disse Ting
med hvad der gik foran, og de drage deraf temmelig sikkre Slutninger, hvilke

undgaae almindelige Iagttagere.

------- -
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Udtog
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meteorologiske Observationer for io Aar,
fra 1788 til 1798/
anstillede

paa det Kongelige Observatorium
ved

Thomas Vugge.
s^ra d«n Tid af at Torricelli anstillede (it seksts Barometer-Experiment, pg

tiian bemcerkede, at Qvikfslver steeg imod det bedre og faldt imod det (lettere
Veirligt; fra den Tid af at man i Italien begyndte at bruge Thermonretere,
og diffe siden ved Farenheits bestemte Puncter og en mathemanfk Inddeling
vare forbedrede; fra den Tid af og nu ncesten et hcelt Aarhundrede har man
ansiillet meteorologiske Observationer.
De fsrste Meteorologer 'troede, at
Luftens Tilstand kunde bedemmes alene af dens Elasticitet og dens Tryk, og af
DenS Varme og Kulde.
Denne Menings Ufuldstcrndighed har man siden ind
se et, og udvidet de meteorologiske Bemcerkninqer til Luftens Fugtighed efter
Hygrometeret, til dens Elektricitet efter Electrometeret, til Regnens Mcengde
efter Hyetometeret, og til andre Luftens Forandringer ved Taage, Hagel,
Snee, Vind, Lynild, Nordlys, klar og skyet Himmel 0. s. v.
Flere af de
meteorologiske Instrumenter ere endnu meget ufuldkomne; man foger dagligen
at forbedre dem, og at opfinde nye; man foreger Observationernes Antal, og
man strcrber ar vinde i Mcrngden der som nogle af dem mangle i Godhed.
Af
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Af de mange meteorologiske Observationer skal jeg navne dem, som ere
«nstillcde med fuldkomnere og bedre Instrumenter, og med en storre Noiagkighed oq Vedholdenhed.
Af saadanne finder man enforce Moengde udi Me
rn oires de 1’Académie des fciences a Paris. Udi Philofopbical Trans
actions ere indfsrte meteorologiske Observationer, anstillede deelS paa forskiellige Steder i England, deels paa mange andre Skeder i andre Verdensdele.
For mere end 20 Aar siden har det Kongelige engelle Videnskabernes Selskab
befalet, at de meteorologiske Observationer, hvilke i ders Huns anstilles af ve
kyndigste Mcend og med de fortrcrffeligste Instrumenter, aarligen og fuldstcrnfeigen blive indfsrte i ders Handlinger, og man bor anfee denne Samling for
er faare vigtigt og betydeligt Bidrag til Meteorologien.
Udi det Kongelige Berlinske Videnskabernes Academics Skrivter ere fra
1767 indfsrte fuldsicrndige Udtog af de efter AcademietS Foranstaltning anstil
lede meteorologiske Observationer. Ligeledes finder man udi det Keiserlige Perersborgske Videnskabernes Academies Acter adskillige saadanne Iagttagelser.
Af enkelte og private Mcrnd har nappe nogen giort sig mere sortient af
Meteorologien end Hr. Cotte, forhen Sogneprast i Montmoranci og siden
Canonicus ved Domkirken i Laon. I Aarct 1774 udgav han ft elastisk Verk:
Traité de Meteorologie, som indeholder Historien og Beskrivelsen af In
strumenterne, Maaden at anstille Observationer, en betydelig og vigtig Sam
ling af meteorologiske Obstrvanoucr fra en stor Mcengde af Slceder i alle Ver
densdele, og endelig Slutninger af diste Observationer.
Af dette Verk har
man siden en iigesaa vigtig og fortrestelig Fortscettelse under Titel: Memoires
fur la Meteorologie. 2. Tom. Paris 1788
*
Foruden at den før (le Deel
irrdeholder fiere »neget interessante meteorologiske Afhandlinger, saa beskriver
den de meteorologiske Instrumenter, hvilke deels ere forbedr.de, deels ere op
fundne, efrerat der første Verk var udgivet, faasom Eudiometcre, Elecrrometere, Barometographer 0. s. v. Disse Afhandlinger og InsbnmenternkS For
bedringer fortsattes i dcn anden Deel, hvilken desuden indeholder en endi'U
rneer udbreder Samling af meteorologiske Observationer fra 204 forskicllige
Srceder, adspredede over hele Kloden.
Man maa beundre Hr. Cdltes vidt
ildstrakte Brevvcxlina, hans Taalmodiqhed i at samle, hans Skarpsindighcd
i at ordne og grsre passende Udlog of denne store Mcrngde af Observationer.

A a aa 3

Hr.
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Hr. Joseph Toaldo, Professor i Astronomien i Padua, er ikke mins
dre bekiendt og m«rkv«rdig i Meteorologiens Historie. Han har ikke ladet sig
tiøie med at samle Polenfs 40 Aaro og sine egne 15 Aars Observationer.
Han har giort et dristigt Skridt videre fremad paa en meget flibrig og glat
Bane. Hun har vcrret den forste, som har forfsgt at opfere et meteorologisk
System, bundet til faste Regler, efter hvilke man endog forud skulde kunne
bestemme AaretS Beskaffenhed og Veirligr. Af hans om denne Materie ud
givne tvende moerkvorrdige Skribler anforer jeg i Mangel af de italienske Origi
naler Overscmelserne: Eflai météorologique fur la veritable influence
des aftres, des faifons et changemens de terns, fonde fur de lon
gues Obfervations, et applique aux ufages de 1’Agriculture,» de la
Médécine, de la Navigation, par M. Jofeph Toaldo, Profefleur
d? Aflronomie a Padoue; nouvelle Edition rendue meilleure beaucoup augmentée. Traduit de l’Italien par M. Jofeph Daquiri.
Chambery 1784, og Joseph Toaldo Wmerungs Lehre für den
Feldbau. Eine von der König!. Societet der Wissenschaften zu Mont
pellier gekrönte Preisschrift. Aus dem Italienischen übersetzt von
I. G. Steudel. Berlin 1784»
I disse Skrivter har Hr. Toaldo bekiendtgiort sit meteorologiske Sy
steme, udledet af Polenfs og hans egne Observationer. Resultaret af det
Hele henbringer han ril 24 Aphorismer. Jeg skal give en kort Afridsning
af dette morrkvcerdige Systeme.
Hr. Toaldo troet af Erfaring og Observationer ot have fundet, at
Veirligct bestemmes af Maanens Sted paa Himlen i Sammenligning med
Solens og Jordens Steder; og at dets Forandringer ere Folger af visse Maa
nens mcerkvardige Steder i dens Bane, hvilke han kalder Maanepuncter.
Han regner 10 saadanne Puncrer. De sire forste Pnncter ere Nymaank/
Fuldmaane og Ovarteerskifterne. Tvende andre Puncter ere Maanens
Perigceum og dens Apogcrum, eller den narmeste og längste Maanens Af
stand fra Jorden. Tvende andre Puncter bestemmes ved Maanens Giennemgang igiennem ÄLqvator, eller ved Maane-ALqvinoctierne; og endelig
bestemmes de tvende sidste Maanepuncter ved Lunisticerne (om jeg tor bruge
dette nye Ord), cller naar Maanen har fin storste sydlige og nordlige Decli
nation.

fra 1788 til 1798 anstillede i Kisbenhavtt.
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Den forffiellige Lcrngde eller de forskiellige Perioder af disse lrende

Maaneder, nemlig den synomffe Maaned, den cmomalistiffe Manned og
Lunisticemaaneden foraarsager, at disse Maanepuncter for ft efter en Rakke
af Aar kan komme tilbage i famme Orden, og træffe ind med samme Sted af
Himlen.
Tusse MaanepuncterS forskiellige Meder og Sammentrcrfninger i
Forbindelse med Solens meget regelmässigere Virkning ester Aarets Tider an
seer Hr. Toaldo for at vare Hovedaarfaqen til Vejrligets Forandring. Naar
Maanen kommer til et af disse Maanepuncter, da forandres det Veir, som det
soregaaende Maanepunct har frembragt, og sielden vil nogen mcerkelig Foran
dring i Atmosphceren indtrceffe, med.mindre Maanen tillige kommer til et af

disse 10 Maanepuncter.
Sammentrcefningen af flere Maanepuncter, hvilke formedelst deres Pe
rioders forskiellige Varighed oste kan indtrceffe, forsger deres og Maanentz
Virkning paa Vejrliget.
I Besynderlighed fkeer det ved Sammentrcrfningerne af Syzygierne (eller Fuldmaane og Nymaane), og fornemmeligen Fuldmaonen med Maanenö Perigäum, og derncest med Apogäum. Scedvanligen
faaer man da Storm og Uveir, hvilket er desto heftigere, jo ncrrmere ovenmeldte Puneter staaer ved Maancns ^Eqvinvetier eller Gang igiennem ^Eqvator, hvilket scevvanlig indtrcrffer i Marts og September, hvoraf da
noetialstormene synes at lade sig forklare.
De Nymacwer, som falde langt fra Maanens Apogäum og Perigcrum,

forandre ikke Vejrliget.
Periqcrum, Nymaane og Fuldmaane, Maane-Mqvinoeeierne, og det
nordlige Lunistice forandrer Veiret til det flettere.
Derimod forandre Apo
gäum, Qvarteerskiftcrne og det sydlige Lunistice Vejrliget til det bedre. Me
get sielden forandrer Veiret sig paa den egentlige Maanepunctens Dag, men
scedvanligen kommer Forandringen i de sex Vintermaanever tidligere, og i de
sex Sommermaaneder sildigere.
Foruden ovenmeldte 10 Maancpuncler fyneS endvidere Maanens £)£

tanter eller den 45 Grad i Bue og den fierde Dag i Tid fra Nymaane og
Fuldmaane at vcrre mcrrkvcrrdige.
Paa disse Dage begynder Luften at forbe
dre lig tik den forestaaci'de Forandring, og man kan nnsten forudsee, hvad der
vil skee ved det ncrfle Maanepunct, naar man giver Agt paa Maanens Horn,

om
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om de crs klare, skarpe og spidse, elker om de ere nrsrke, utydelige og stumpe
W'.'Zll har allerede kiendt bette Proqnosticon. (Georg. I. v. 43t.)
— *— — vento fem per rubet aurea Phoebe
Seu ortu qvarto ( namqve is certi Himus auctor)
Pura, neqve obrutis per coelum cornibus, ibit
Totus et ille dies et qvi nafcentur ab illo
Exactum ad menfcm pluvia ventisqve carebunt.

Naar Veirct paa den ficrde, femte cg sictte Dag efter Nywa-ne bliver
uforandret, da er det rimeligt, at det saaledeS vil vedblive indtil paste Fuldmaane, ja endog undertiden til nceste Nymaane.

Ondt og siet Venligt vil indtrceffe i de Aar, i hvilke MaanenS Apogceum eller Perigceum er Dyrkrcdsens fire Hcvedpuncker, nemlig Vorderen,
Krebsen, Vcegken og Steenbukken; derimod ere de Aar, i hvilke disse Punk
ter findtS i Tyren, Leven, Jomfruen og Vandmanden, milde og gode, hvoraf
folger, at hver attende Aar ffulde Vejrliget vare lige; doa maa man forme
delst MaanepuneterneS forffiellige Perioder og Stillinger ei regne paa den fuld
komne Lighed, hvilken ferst vil indtrcrff hver 54 Aar, fordi samtlige Maanepunckcr efter dette Tidsrum vil igien komme tilbage til samme Puncter af Him
len. Regnens Moengde i 9 fopegaaeude Aar vil hcfindee ligestor med Regnens
Mcengde i 9 efterfekgende Aar.
Toaldo regner den tyde Januar for den
koldeste Dag i hele Aaret; den sgde Marts for den meest stormfulde Dag;
den 16de Juli for den varmeste Dag.
Delte har da vcrrel et fort Omrids af Hr. Toaldo's Systeme, og el
Udtog af hans meteorologiffe Aphorismer. Det Hele grunder sig paa Maanepunkterne og deres Indstydelse paa Vcirliget.
Jeg har anvendt di^sse Apho«
rismer ved flere AarS meteorologiffe Observationer, og vaa Veirliqet, font
deels allerede var forbi, deels endnu ffulde komme.
Ofte har jeg havt den
Fornsiclse at finde megen OvercenSstemmelsc; men ligesaa ofte har jeg og fun
det,-at Vcirliget ei har rettet sig efter Maanepunckerue, og at de ovenanforte
meteorologiffe Aphorismer have feilet.
Dog vil jeg ei driste mig til qandffe
at forkaste disse Aphorismer, som aldeles upa lideliae, uefterrettelige og falffe.
I Almindelighed fortiene de megen Opmærksomhed, fom et heelt og vel sam

menbundet Systeme; man bsr vedblive at prove d-em, men ei tiedes ved at
fam-

fra 178tit 1798 anstillede i Kiobenhabtt.

555

sammenligne dem med det virkcligen indtrufne Vcirligt.
Det er altid en foe
Hr. Toaldo's meteorologiske AphoriSmer fordeclagtig Mcerkvcerdighed, at de
af Maanepunererncs Skillinger uddragne Regler krasse ind med de Marker,
som fra de aldste Tider af have varet anfeere for de sikkerste og paalideligste
ErfarcnhedSrcgler ved Vejrligets Beskaffenhed og Forandring.

Man kan ei nagte Maanens betydelige Indflydelse paa Atmosphären
ved den Ebbe og Flod, font den derudi frembringer.
Man kan ei noget Øie
*
blik tvivle derom, naar man betankcr, ot de starke Forandringer i Luftens
Tyngde, Tryk og Elasiiciket, foraarfaget af andre Naturkrafter, ikkun finder
Sted i Meteorernes Region, som nappe strakker sig 4 eller f Miil op i Luften;
det ovrige af Atmofparen, hvis Heide man af Tusmsrkets Varighed kan be
regne at vare 10 Mile, er fuldkommen roligt; det kan modtage Bukningen
af MaaneuS kiltrakkende Kraft, og dek vil reife sig under Maanen til en hsiere
Luftmasse.
Denne Ebbe og Flod i Luften foreges endnu mcer, naar Solens
og MaanenS Virkninger traffe paa famme Puncr af Atmofparen, hvilket indtraffer i alle Fuldmaaner og Nymaaner; og i Besynderlighed er denne SamwenpaSning i Virkning meeft fuldkommen, og Luftens Ebbe og Flov allerstcrrkeft ved IavndognSkiderne.
LigeledcS bliver Virkningen starkest, naar Maanen i Perigaet er narmest ved Jorden, og mindst i Apogaet.
Den stärkere
eller svagere Ebbe og Flod i Atmosphären maa forandre Luftens Tyngde, Tryk,
Ligevagt og Elasticitet, og med den tillige Veirliget.
Men det er meget langt
fra, at dette alene er tilstrakkeligr til at forklare alle Forandringer i Atmosphä
ren, og til at opgive Aarsagerne til dem.
Efter de Lucs nyere og, som det
synes, hoist rimelige Theorie er det Varmestoffen, dens Binding og Frigisrinq, den elcctriffe Materie, luftformige Materiers Frembringelse, Vand
dampenes Decomposition og Composition, som frembringe Torden, Regn,
Orkaner, Hagel, Skyer, Taage 0. f. v., eller det virkelige og tilstedevarende
Veirligt; men hvorledes fkulde det vare mtidigt af Maanepuncternes Steder
paa Himlen at beregne alle disse chemiske Operationer,' som gaae for sig i At
mosphären?
Hr. Hofraad Satterer har opgivet et andet meteorologis Sy
steme, og endog beregnet Tabeller, efter hvilke man fFulOc udregne Ve ft et.

(Lichtenbergs

Magazin,

Samling. V. B,

i.

Bind, 2. Stykke.)
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Det staaer endnu tilbage at anføre det vigtigste meteorologiske Institut,
nemlig det Pfalz-Baycrske meteorologiske Selskab. Churfyrsten af PfalzBayern Carl Theodor har gjort sig høist fortjent af Meteorologien. I Aarer

1780 blev betle Se skab stiftet. Paa ChurfyrstenS Bekostning bleve anskaffede
meget nøiagtige og skienne meteorologiske Instrumenter, og fordeelt overalt i
Europa og til andre Jordklodens Dele, paa faabanne Steder, hvor Beliggen
heden var passende, og hvor man kunde formode Mcrnd, fom kunde og font
ville anstille Observationer. Der blev lagt en fonreffelig Plan til Observations
tiden og Maaden, hvorefter Observationerne med meget beqvenime Tegn eller
Signaturer bleve indfsne i dertil indrettede Tabeller. Jeg har havt den TEre
at ti cere bette Selskabs Medlem, og anstille Observationer for samme fra deis
første Stiftelse.
Paa det at denne virkelige meteorologiske Rigdom af Obser
vationer ei unyttet og ubrugt skulde henligge, har Churfyrsten paa sin Bekost
ning ladet alle disse Observationer in extenfo trykke og befienbtgiøre.
Fra
Aaret 178Z til 1791 er aarligen udkommet et stort Qvanbind af meteorologiske
Observationer fra alle Selskabets Medlemmer. Den ulykkelige Krig, som har
raset og ødelagt hine de skiønne Rhinens Egne, har standset det meteorologiske
Selskabs Virksomhed, og, saavidt mig er bekiendt, ere be siden 1791 ind
sendte Observationer ikke bekiendtgiorte ved Trykken.
Selskabets ncerooerenbc
Secretair Hr. §amey har tilskrevet mig, at man kan forvente de afbrudte
Selskabets Arbeider fortsatte, tiaac ben larnge ønskede og velgiorende Fred
igten begynder at oplive Videnskaberne.
Formedelst Instrumenternes Godhed og nsie Overeensstemmelse, for
medelst Valget af Observatorerne, formedelst Mcengden as Observationssteders
ne, og af flere Aarfager, ere disse Manheimske Samlinger at ansee for bel
bedste og fuldstændigste Ärbeide, som Meteorologien har at fremvise, og der
som det nogensinde skal blive mueligt, at bringe denne Deel af den menneskelige
Kundskab til nogen ordentlig og videnskabelig Form, da maa denne Bygning
opføres paa faabanne sikkre og urokkelige Grundvolde, som gode og.paalibelige
Observationer alene kan begge. Enhver Meteorologiens varme Ven maa ønske
det Manheimske meteorologiske Selskab Varighed og Consistence i en lang Rad
af Aar; tbi det er ikke af enkelte Aars Bemærkninger, men af AarhundredeS
flittige Observationer at noget opklarende Lys i disse merke og forviklede Mate
rier
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rier ffal kunde antcrndes.
anstille Observationer, og
Slutninger og Resultater,
maastee vikle blive muelige
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Med uafbrudt Flid og Iver bor man vedblive at
overlade det til Efterkommerne deraf ar uddrage
hvilke »forsi efter mange tilbagekommende Perioder
ak opdage og indsee.

I 30 Aar har jeg befficefkiget mig med meteorologiske Observationer.
Et Uddrag af de ferste 12 Aars Observationer fra 1767 til 1779 har jeg meddeelt Hr. Cotte, og af ham er del indfort udi hans Verk: Menroires fur
la Meteorologie. Paris 1788. 2. Tom. pag. 312-318.
Et Udtog af en
anden Rad af Aar fra 1780 til 1788 har sig forhen havt den Wre at frem

ny Samling af det Kongs.
Danffe Videnffabernes Selffabs Skrivter, 5. Bind, Kiobenhavn
lægge i dette Selffab, og det findes trykt i den

179 3/ Pag. 444-467.
Nu har jeg den 2Ere at ftemlagge et Udtog af
den tredie Rakke af meteorologiske Observationer fra Aaret 1788 til 1798.

Angaaende Instrumenternes Beskaffenhed og Observationstiden og Maas
den, da refererer jeg mig derom til den nyligen paaberaabte Afhandling.
Allerførst stal jeg anføre Barometerets største og mindste Høide, og liges
ledes den største og mindste Varme for hver Maaned fra 1788 til 1798.

Aaret.
1788

i

Maaneden.
Januar
Februar
MartS
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

Barometeret.

største Høide. Mindste Høide.

28" 9,9'"
8,6
28
6,i
28
8,0
28
8,6
28
28
6,9
28
6,3
28
5,3
6,5
28
28 ii,i
28
9,8
6,1
28

Thermometeret.
Største.

27" 3,o'"
5,6
5,o
27
2,4
2,8
5,o
27
2,0
12,5
27
20,7
27
9,4
. 24,5
27 11,2
24,0
0,8
27
19/0
27
4,3
17,6
27 io,9
12,6
27
7,4
10,0
8,4
27
0,6
4,9
27
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Mindste.

— 5,r
— ri,5
— 6,2
— 0,9
3,3
6,4
n,o
8,r
7,7
i,Z
— i,5
— i,i
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Maaneden.

Barometeret.

Thermomeleret.

Stsrste Hoide. Mindste Hoide. ’ Stsrste.

Januar
Februar
Mares
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

28" 11/9'"
4/6
28
28
4,l
28
5,3
7,2
28
8,0
28
28
4,8
6,0
28
6,3
28
28
9,5
28
6,4
28
7,8

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

10,1
7,2
9,5
9,2
8,0
6,0

Januar
Februar
Marrs
April
Mai
Juni
Juli
August

28
28
28
28
28
28
28
28

27" 2,0"'
4,0
27
8,8
27
5,8
27
1
1,6
27
27
8,9
27
9,4
2,0
27
7,8
27
6,6
27

27
27

4,7
5,o

4,i
8,2
i,9
9,9
o,6

4,1
4,6
7,6
7,0
8,0
6,4

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

4,9
6,7
7,1
0,4
8,2
7,0
4,7
8,0

,27
27
27
27
27
27
27
27

ii,7

8,0
10,9
5,5
6,9
3,2
3,7

3,4
5,o
i,9
7,o
8,7
6,6
9,o
8,5

Mindste.

2,8
3,7
2,0
10,0
19,2

— 17,5
— 6,6
— I 1,0

5/6
3/8
8,4
6,4
10/4
7/9
3,5
— 5,0
1/0

—

19,9
20,0
19,9
17,9
12,5
9,2
6,7

5,i

— 6,9
— 5,o
— 3,9
— J/3
4,9
7,7
8,5
6,9
9/0
0,1
— 3/0
— 4,i

5,8
6,2
9,0
13,1
14,5
17,0
21,5
21,8

— 2,0
— 4/1
— 0,8
1/8
0,1
6,3
8,8
8,8

7,5
6,3
9,9
9,8
15,4
19,6
17,2
18,6
15,.4
13,1

6,2

.

fra 1788 til 1798 anstillede i Kiokenhabtt.
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Thermometeret.

Barometeret.

Aarel.

Maaneden.

>791

September
October
November
December

28" 9/0'"
28
9/1
7,0
28
28 .7,3

27"
27
27
27

Januar
Februar
Marts
April
V!ai
Juni
Juli
Auqust
September
Ociober
November
December

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

5,l
7/8
6,9
0,4
6/0
5,7
7,0
7,8
7,6
7,3
7,6
7,9

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

4/1
8,8
3,0
5,9
io,6
10,2
I I ,O
8/2
5/7
8,5
6,4
v,5

4,1
4/7
8,5
>3,8
>4,8
>9,7
22/7
20,1
>6,5
I 1,0
8,3
5,o

— 7,3
— 7,7
— 12,5
— >,>
1,0
7,9
8,6
10,1
6,0

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Juni
Juli
Auauft
September
October
November
December

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

6,8
4,3
7,7
10,0
7,0
6,8
5,5
5,i
7,6
7,6
6,2
5,2

27
27
27
27
27
27
28
27
27
27
27
27

7,9
5,6
9,7
9,o
7,7
6,6
0,2
9,2
8,7
6,9
7,7
2,6

4,6
4,7
4,7
12,2

—
—

>7,4
>7,9
20,0
21,0
16,8
13,0
10,2
6,8

—

Januar
Februar
Marrs
April

28
28
28
28

8,6
5,9
9,8
9,0

27
27
28
27

0,4
1,6
0,2
8/0

5,2
6,3
9,2
>4/5

— 3,i
— 6,5
— 2/5
>,o

1752

*793

1794

Slerste Hoide. Mindste Heide.

Bbbb z

7,0'"
5,6
1/9
0,2

Sterste.

>7,8
12,4
6,8
5,2

Mindste.
14,0
2,0

— 5,5
— 4,0

1/5
-- 2/0
— 2,8
5/6
1,4
2,8
0,3
4,6
6,6
8,8
7,6
5,5
2,0
1,0
7,5

Mai

j6o
Aaret.
1794

r?95

1796

B.

Udtog af meteorologiske Observationer,

Maaneden.
Mai

Barometeret.

Thermometerek.

Stsrste Heide. Mindste Heide.

Juni
Juli
August
September
October
November
December

28"
28
28
28
28
28
28
28

Januar
Februa»
Marts
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Januar
Februar
Marrs
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Skorste.

Mindste.

5/0
6,8
10,6

27"
27
27
27
27
27
27
27

10,0'"
I 1,0
10,0
10,0
8,0
2,6
9,0
11,5

18,5
19,8
23,5
20,l
16,0
14,0
10,1
5,8

8,3
10,7
4,8
7,2
.7,3
5,6
4/3
8,0
8,6
6,8
9,4
7,o

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

6,4
3/7
7,0
8,0
7,6
9,5
9,3
8,0
11,9
6,5
4,0
5,7

3,6
4/8
4/5
14/4
14/8
19,5
20,0
18,7
21,0
15/0
9,5
7,o

—
—
—
—

5,5 '
8,0
10,0
8,1
6,7
6,r

27
27
27
27
27
27
27
28
27
27
27
27

3,o
6,0
i,8
9,0
7,5
9,5
9,2
0,2
8,4
3,4
5,5
3,i

8,5
5,5
8,5
14/0
16,o
20,2
19/6
21,6
20,3
14/8
7,6
2,7

0,1
— 5/0
— 5/0
0,0

7,5'"
7,7
6,2
4,0
7,2
8,0
5,8
8,3

5,i
6,2
6,5
9,3
6,9
6,9

9,7
4,9
3,0
2,4
— 9,0

9,5
9,7
9,6
o,z
2,2
6,0
7,8
8,8
6,7
5/8
4/8
— 2,0

I/O

7,o
10,0
10,3
3,5
1,0
— 3,7
— 6,6

1797

fra 1788
Aaret.

Maaneden.

1797

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
Des-ember

tit

1798 anstillede i Kiokenhavn.
Barometeret.

Thermometeret.

Storste Heide. Mindste Heide.
28"
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

9,8'"
9/9
8/3
9/1
6,9
5/l
5/8
5/1
4/8
7,0
9/5
8,2

27"
27
27
27
-7
27
27
27
27
27
27
27

S 61

Storste.

5/7"'
4/9
10,0
10,6
6,3
8,9
10,7
10,7
8,1
6,5
3/2
0,8

Mindste.

4/0
6,7
11/9
12,6
18,4
18,3
23/0
20,4
19,9
15/9
8,5
7,i

— 4/0
— 1/4
— 4/0
0,4
2,9
- 8,0
10,4
11,0
9/7
2,6
~ 3/4
— 2,8

Af denne stsrre og vidlsftige Tabel stal jeg uddrage en anden og kortere,

fom stal vise den allerstørste og den allermindste Barometerhoide, og naar den

er indtruffen i ethvert af disse 10 Aar.

Barometeret.
Aaret.

1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
Af denne

Mindste Hside.

Hterste Heide.

October
Januar
Januar
October
December
April
April
September
Marts
Januar

28"
28
28
28
28
28
28
28
28
28

11,1'"
n,9
10,1
9/1
7/9
10,0
9,0
8,6
10,1
9,8

Juli
Januar
December
December
December
December
Januar
Februar
Marts
December

27"
27
27
27
27
27
27
27
27
27

-

O,8'"
2,0
3,7
0,2
0,9
2,6
0,4
3/7
1/8
o,8

sidste Tavle kan man igien uddrage adstillige Slutninger.

1)

Den allerstorste Heide i disse 10 Aar er indtruffet i Januar 1789, da Barome

terets Heide var = 28" 11,9'"; dog har del vcercl narr ved den samme Heide i

October

S6i

B.

October 1788.

Udtog af meteorologiske Observationer,

Udi Januar 1790, April 1793, Marts 1796 har og Baro-

rncterhoidcn varet meget ftor og over 28" 10'".

2) Den mindfte Barometer

heide er indtruffet i December 179 1 ----- 27" 0,2'"; dog har Baro-meteret i Ink,

1788, D cember 1792, Januar 1794 og December 1797 ligeledes vceret me

get lavt, og dets Horde mindre end 27" i'". 3) De storfte Baromererhokder
have i diffe ro Aar indtruffet til alle Aarets Tider; men de mindfte synes ar

vcere mere bundene til Vmtermaanederne; de mindfte Hsider ere indtrufne 5
gange i December, 2 gange i Januar, 1 gang i Februar, 1 gang i Marts, og
1 gang i Juli; altfaa af 10 gange er den mindfte Heide indtruffet 8 gange i de

kolde Vinrermaaneder.

Paa samme Maade, som for Barometeret er ffeet, er folgende Tavle ex
traheret for Thermometeret, og den viser den allerftorfte Varme og den mindfte

Varme, som man har havt i diffe 10 Aar, tilligemed Maaneden, i hvilken den
er indlruffen.

Aaret.
1788
1789
1790
1791

1792
1793
J794
1795
1796
1797

Thermometeret.
Srerfte Varme.

Juni
Stili
Juni
August
Juli
August
Juli
Juli
August
Juli

+
+
4-

24,50
20,0
1^6

+
+
4+
444-

21,8
22,7
21,0
»3,s
20,0
21,6
23,0

Mindfte Varme , eller Kulde.
December
Januar
Januar
November
Marts
December
December
Februar
December
Januar

k

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

14,2°
17,5
6,9
5,5
12,5
7,5
9,0
9,7
6,6
4,0

Af. denne Tavle seer man ftrax: 1) At den ftsrste Varme = 24,5° efter
Qviksslv-Thermometer er indtruffet i Juni 1788; 2) at Julius i
1794 og 1797 have vcrret paa 1 Grad ncrr ligesaa varme. 3) I Sommerne

Reaumurs

1789, >790/ 1795 har Thermometcret ei kommet over 20 Grader.

4) Den

allerftorfte Kulde er indtruffen i Januar 1789 = — 17,5° og i December 1788

I

fra 17$8 til 1798 anstillede i Kiebenhavn»
= — 14,2°»

56z

Denne Vinter imellem 1788 og 1789 har vceret den stramgeste

saavel formedelst Frostens Heftighed, hvilken uden al Tvivl har vceret heftigere

Det fres ncesten uaf

end 1709 og 1740, som og formedelst Langvarigheden.

brudt og uden mellemkommende Toe fra Midten af November til henimod April.

5) Den nceste Kulde derefter er indtruffen i MartS 1792 = — 120.

6) Vin

teren imellem 1790 og 1791 har varet mild, men imellem 1796 og 1797 end

nu mildere.

Jeg kommer nu til Snee, Taage, Hagel, Torden og Regn.

Efterstaaende

Tavle indeholder Summen af de Dage i hver Maaned, naar det har sneet eller
vcrret kaaget, naar det har haglet eller tordnet.

Den allersidste Rubrik indehol

der Regnens Mcengde i franste Cubiktommer, hvilken er faldet i hele Maaneden
paa en franst kvadratfod.

Aaret.

Maaneden.

Snee.

1788

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

7
2

1789

Januar
Februar
Marts
April

Samling. V. B.

3
i
s
c
s
t

I
2

9

4
S
9
X

Taage. Hagel.

Tor
den.

Regn.

Regnens
Mcengde.

s
s
-

7
2
I
II

132
69
120
132
30
223
264

c

s
-

I
2

s
$

4
i

$

3
s
e
s
-

•

s'

2

s

5
2

- .
-

s
-

4
-

3

-

-

7

5
4
2
2
s
s

Cccc

5
7
7

14
7
9
2
i

1

575
70
126
52
s
251
150
265

Mai

$64
Aarer.
1789

B.

Udtog afmeteorologiske Observationer,

Maaneden.

Snce.

Mai
Juni

s

i
-

s

s
s
-

5

-

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

5
2
K

r

3
s

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

3
i
i
i
s
I
I
6

r
-

Juli

August
September
October
November
December
1790

1791

Taage. Hagel.

s
s

f

4

s

5

Tor
den.

Regn.

Regnens
Mcrngde.

i
i
i
i
i
s
-

9
11
11

237
333
351
*85
292

9
11
5
6

71
186

9

235

4
4

170
6Z

3
i

s
s

4
4

4

4

s

4

4

3
9
9
11
10
9
6

*74
*94
*77
7
*
4
359
228
103

S
6

210

2
I

4

s
s
s

I
2
k
4

4

2

4

4

3
i

4

4

4

4

2
2
-

4

4 '■

4

4

4

4

s

4

4

i

4

4

4.

4

4

i

4

-

4

2
I

i

4

4

4

4

3
2

4

4

4

4

5
3
3
4
6
7
12
7
5
6
4
i

IIO

223
*77
90
74
*49
*98
334
333
86

73
55
63

fra i?8 8 til 1798 anstillede iKLobenhavn.
Aaret.

Maaneden.

Snee.

1792

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

5
7
5
2

1793

1794

s
s
I

4

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

2
2
-

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Juni
Juli

August

Taage. Hagel.
4
5
4
s
I
s
s
2

s
' -

2

-

-

s
s
-

s
s
s
s

5
s
#
s
s
2
s

3

4

2

2
2

s

3
i
e
s
s

s
#
s
s
$ _

3
i
s
s
r
-

Ccce 2

s
s

*/
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Tor
den.

Regn.

Regnens
Mceugde.

i
2
2
i
s
s

4
2

30;
132
171
161
169
181
254
337
264

#
s
2
2
s
-

r
s
i
I
-

5
3
9
6
6
ii
7
7
5
10
2
6

3
4
8
TO

8
8
5
8
5
2

3
4
4
3
12
6
7
6

217
100
368

46
226
46
88
95
2Z9
183
200
98
154
59
107
96
177
98
133
244
105
138
138

Sep-

566
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Udtog af meteorologisse Observationer,

Aarct.

Maaneden.

Snee.

1794

September
October
November
December

s
I

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

4
7
8
s

Januar
Februar
Marrs
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
Decembe.r

i
2
6
2
s
-

1795

1796

1797

Januar
Februar
Marrs

April

Taage. Hagel.

4

3
$

s
-

4
2

4
12
8
i „
i
i

•

Tor
den.-

Regn.

Regnens
Moengde.

S
6
8

66
211
8

i
i
s

s
-

s

3
6
i
s
<
I
8

s
s
s

t

6

I
s

♦

3
s
s

-

3
2

3
i

3

5

s
s
2< '

4
10

, s
I

iS
I
s

17
10
2
-

s
f

''

''

7
15
5
8

36
168
69
108
217
I'T4
270
257
90
278
104
169

12

104

5
i
i
16

ii)
17
4
266
529
326
198
232

-

14
18
7
11
16
18
3

403
298
36

s

9
8
2
10

49
So
12
68

3

'/

I
I
I
I
-

s

r
;

;
x
I
2

3
-

2
8
9
6
ii
10

Mai

*

fra 1788 til 1798 anstillede i Kiokenhabtt.
Aaret.

Maaneden.

Snce.

1797

Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

i
s
-

Taage. Hagel.

3
s
I

6
6

5

567

Tor
den.

Regn.

Regnens
Mcengde.

2
2
i
3
s
s
s
-

iS
16
14
21
16
12
10

419
403
U5
379
317
132
179
150

s
s
2

-3
l5
!3
4
Efter disse Extractor af de meteorologiffe Observationer, hvilke have vceret

3
10

maanedlige eller vcerct indrettede for hver Maaned fra 1788 til 1798, ftaaer det

nu tilbage at give aarlige Extracter.
teret.

Folgende Tavle er indrettet for Barome

De forhen anførte største og mindste Bgrometerhøider for hver Maaned

12,

hvoraf fremkommer Middeltallet af alle
de største Hoider, og Middeltallet af alle de mindste Heider.
Disse Middeltal
ere tilfammenlagte og dividerte med

ere igien lagte tilsammen og deraf taget Halvparten, faa har man Barometerets

Middelhside for det paavcrrende Aar.

Middeltal af Barometerets
Aaret.

Største Høide.

17 88
1789
1790
1791
1792
1793
-794
-795
-796
-797
Naar man af de

Mindste Høide.

27" 5,8'"
7/8'"
6,8
27
4,5
8,5
27
7/3
27
7/1
5,4
6,9
6,4
27
6,8
7,8
27
27
7,9
4/3
27
7,3
7,3
6,5
27
9/1
7,2
27
5,5
aarlige Middelhøjder i den sidste Rubrik

28"
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Den aarlige
Middelhøjde.

28" 0,5"'
27 11,6
28
i,9
28
o,3
28
o,7
28
1/3
ovi
28
28
J,3
28
r,9
o,4
28

igien tager Mid-

deltallet, da vil man af disse 10 Aars Observationer sinde Barometerets MiddelCccc z

høide

568
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Udtog af meteorologiske Observationer,

Heide for Kiebenhavns Observatorium = 28" 0,9'".

Af de foregaaende AarS

Observationer er den fundet 28" 1'", (Vidensk. Selskabs Skrivrer, 4. Bind,
Pag. 469).

Da Observatoriets Hside er 120 Fod, saa bliver BarouiekcreS

Middelheide i Byen eller ved Havet — 28" 3som er 3 Linier hoiere end

man sadvanligen holder den for at vare.
I Henseende til Varme og Kulde, da er den stsrste ThermometeretS Hside

i hver Maaned af samme Navn i disse 10 Aar lagt tilsammen og deraf taget
Middeltallet, og ligeledes den mindste, og Summen divideres med AareneS

Antal, saa har man den stsrste og mindste Varme for hver Maaned; heraf fin
des igien den maanedlige Middelvarme, og endeligen deraf den for Kiebenhavns

Atmosphäre passende Middeltemperatur.

Maaneden.

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Juni
Juli
August
September
October
November
December

Stsrste Varme.

+

5,i?
4,70
6,32
12,76
17,02
19,64
22,16
20,12
17,97
13/42
8/64
5,20

Mindste Varme.

Middelvarme.

6,15
6,90
5,27
0,59
2,88
7,12
9/01
9/18
6,11
2,18
— 3/13
— 5/20

—
—
—
—

Kiebenhavns Middeltemperatur

— 0,49
— 1,10
0,52
6,08
9,95
13,42
15,58
14,65
12,04
7,80

*

2,75
0,0

6,76

Ved den forste Rakke af mine meteorologiske Observationer fra 1767 til

1779 (Cotte Memoire fur la Meteorologie. 2. Tom. pag. 312-319) har jeg

fundet Kiebenhavns Middeltemperatur 5,9 Grad; efter den anden Rakke fra

1779 til 1788 er den funden 6,12 Grad, (Vidensk. Selsk. Skrivter, 4. Bind,
Pag. 460); og denne Gang ved Aarene 1788-1798 er den = 6,76 Grad.
Alt dette stemmer gandske vel overeens, og viser at af denne Rakke af 32 Aar

have

fra 1788 til 1798 anstillede i Kioöenhavn.
have de sidste 10 Aar (den haarde Vinter 1788
*1789

569

undtagen) v ceret meget

milde.
Jeg kommer nu til det aarlige Udtog af de svrige Meteorer, og folgende
Tavle sikal vife Antallet af de Dage i ethvert Aar, paa hvilke det har sneet,
regnet, tordnet, haglet 0. s. v., tilligemed den aarlige Mcengde af Regnen udi

franske Cubiktommer, hvilken er falden paa en franff Qvadralfod.

Aaret.
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
2795
1796

1797

Sneedage.

Taagede
Dage.

25
20
15
14
24
14
ii
28
27
25

21
18
11
12
16
8
10

Ha gel
dage.

Torden
Regndage.
dage.

3
5
5
3
6

S

5
2
4
6
8

-

'

19
46
73

3
5
7

72
83
76
63
75
69
64
86
122
146

Regnens
Mcengde i
Cubiktom.
1793
2538
2i85
1855
2659
1541
1410
1880
2528
2273

Af denne Tavle feer man, at 1789 har vcrret et meget fugtigt Aar, da
Regn og SneevandS Mcengde har udgiort 2538 Cubiktommer paa en kvadrat
fod; 1792 og 1796 have omtrent vceret ligefaa fugtige; men 1788, 179b

1793, 1794 og 1795 kan ansees fo? uscedvanligen terre Aar, da den paa en
Qvadralfod nedfaldne Mcengde af Regn og Snee ikkun have udgiort fra 1400

til l8oo Cubiktommer.
Af disse 10 Aars Observationer har jeg fundet, at man i et Aar kan vente
Sneedage

20

.

♦

Taagede Dage

23
.

Hageldage

♦

Tordendage

Regndage

.

♦

2

5
85

Frost-
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Frostdage

.

Varmedage

Riimfrost

Nordlys

71

.

.

294

.

.

.

.

Stormdage

.

4
7
19.

Regnens Mcengde paa en fransk Qvadratfod ex ved et Middeltal af disse

10 Aar = 2066 franske Cubikrommer, og i perpendicular Hoide —

14,37 franske Tommer.

=»

Ester de foregaaende 10 Aar fra 1788s 1778 var

Regnens Mcengde = 1984 Cubiktommer, og deus perpendiculare Hoide 13,78
Tommer, (Vidensk. Selsk. Skrivter, 4. Bind, Pag. 465).

Jeg har forhen

paa ct ander Sled vrist, ar Regnens Mcengde nede i Byen og ved Havets Over

stade er j storre, (Vidcnsk. Selst. Skrivrer, 5. Bind, Pag. 227-234), hvoraf
folger, ar Middclsterrelsen af Regnens Mcengde for Byen bliver 2754,6 Cu-

biktommer.
Inden jeg stutter skal jeg berore et meteorologisk Sporgsmaal: om Maanen og Solen har nogen virkelig Indflydelfe ril at forandre Barometerets Hoide.
I denne Afhandlings Begyndelse er det allerede bemcerket, at Hr. Toaldo for

klarer Barometerets Forandringer for den storste Deel af Maanens Indflydelse.
De Resultater, hvilke han af Observationernes Sammenligning har udbragt,

ere folgende:

1) At Barometerets Heide er | Linie storre, naar Maanen er

i

Apogcrum end i Perigoeum; js) at det i l>varteerfkifterne er T% Linie storre end

i

Nymaane eller Fuldmaane;

3) naar Maanen er

Barometeret Z Linie hoiere end i det nordlige;
naar Maanen gaaer igiennem TEqvator.

i

det sydlige Lunistice, er

4) Barometerhoiderne voxe,

Disse vare de Regler, som Touldo

troede at vcrre bekrcestede af Erfaring.
Den beromte italienffe Marhema^ker

Frist

bencegtede denne Sags Mue-

lighed, og han troede at have beviist af Theorien at Maanens Indflydelse ikkun

kunde forandre Barometerhoiden

Linie, og Solen ikkun

Linie; og disse

Forandringer vare saa smaae og ubetydelige, at de ei ved Observationer kunde

bestem-

fra 1788 til 1798 anstillede L Kiebenhabn.
bestemmes.
Ret.

Nye

Erfaringer synes ar bckrarfte,

at Toaldo i

Sit

Tingen selv hae

Observationerne loerer, at Barometerets meget betydelige Stigen eller

Falden indtræffer tidligere paa de ostligere og sildigere paa de vestligere Steder,
saameget i Ttd som Maanen bruger til at gaae fra det ene til det andet StedMeridian.

Den Regel finder jeg nasten uden Undtagelse rigtig, og den beviser,

at det er den af Maanen frembragte Flod og Ebbe i Atmosphären, som har
verret Hovedaarsagen til Barometerets Forandring.

Aldrig har jeg fundet

Srorrelsen af Barometerets Forandringer saa store, som Toaldo har meent;
derimod er det upaatvivleligt, at man ved Maanens Gang igiennem Meridia

nen altid sporer nogen Forandring i Barometerets Heide.

Ligesom

Maanen

foraarsagcr en sterre Ebbe og Flod i Luften, saaledes foraarsager og Solen en
mindre Ebbe og Flod i Luften.

Sreiglehner, Platter, Chiminello og Hem

mer

have herpå« anstillet Observationer, hvilke have bekrcrftet Sagens Rigtig

hed.

Ved 1450 Solens Gtennemgange igiennem Meridianen, Dagen og om

Natten, har jeg fundet, at Barometeret, fom faldt, faldt stärkere; at naav det

var i feer d med at stige, da steeg det langsommere, og naar det var stillestaaende,

faldt det; ikkun 42 gange var der Undtagelse fra Reglen; og den regelmcessrge
Bcstandighed af det Phcrnomene, synes at vcere understyttet ved megen Erfaren

hed, og modsiger tkke den beromte Frists theoretiste Regninger. *

Samling, V. 25.
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C. F. Degen.

ville skrive noget om TEqvationers Oplosning, esterat en

Grange,

en

Lambert

Euler, en de la

og flere store Mcend have anvendt deres Aands Kroester

og Indsigter paa dette Wmne, synes ligesaa overflødigt, i Henseende ril Lceseren,
fom sorfcengeligt, i Henseende til Forfatteren.

Heller ikke vare ncrrvcerende Be

tragtninger bestemte til at troede frem for Lyset, men bleve i en privat Skrivelse

for

nogen Tid siden meddeelte Hr. Etatsraad Tetens.
Anledning til narvarende Betragtninger, der maasikee ikke ville vorre Ana

Lamberts Afhandling: Om Lig
ningernes Forvandling og Oplosning. I den 54de §. af anførte Afhand
ling opkastes nemlig det Spsrgsmaal: Af tvende givne Ligninger af forffiellig Grad at finde en tredie, hvis Rodder ere Summer af de tvende
givnes/ rc. Herved kom jeg paa den Tanke, at oplsse og undersoge folgende
lysens Dyrkere ubehagelige, sik jeg ved Sal.

Opgave:

For een given Ligning: o = xm — axm~’4- bxm-2 — cxm-3 4dxm~4 — exm—5 4- ♦.. ± w, at finde en anden: o = ym — Aym_I4Bym-2 — Cym-3 4- Dyra~4 — Eym-5 4-. ♦ ♦ ± w, i hvilken hver Rod y
er en Summe af 2,3, 4 re. Rodder af den givne Ligning?
Jeg
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Jeg forbigaser her den almindelige Oplosning, og beffiorftiger mig blot
med det Tilftelde, da enhver Rod y er liig Summen af (m — i) Rodder x>

Min Oplosning bliver da folgende:
Man antage, ar Rodderne i den givne Ligning er?: p, q, r, s, t, u rc.,
faa er
i) Deres Antal = m, 2) deres Summe --- s.
Nu er y (efter Forud fortn ingen) stedse liig Summen af (m — 1) Rodder, det er,

y har stedse een af folgende Vorrdier: a—p, a — q, a — r, a — s, a—t re.
Heraf fiyde folgende Ligninger:
y—*
+p

= o,

y—a+q — o,
y — a -f- r = o,
y— a + s = o,

rc. re.
Scettes nu, for Kortheds Skyld, y—-a = z, saa bliver:
o =' (z+p) (z+q) (z+r) (z+s) (rc. rc.)
en Ligning, i hvilken Coeff»cienterne ikkun i Henfeende til Positiviteten og

Negativiteten adskille sig fra Coefficienterne i den givne Ligning.

Man

sinder altfaa:
o = zm + azm—I + bzm* 4- czm~5 + dzm~4 4. ezm~$ 4- . . . 4- W,

eller, ved igien at indfore y i Ligningen:
O = (y-a)in 4- a(y—a)m— 14- b(y-~a)m^ 4- c(y-a)m-3 +. -+w.

Udvikles disse Digniteter, da erholder man folgende almindelige Udtryk:
For (y—a)m . . . .
— (m—i) (m—2) (m—;) ... (m—k4~i) k tn~k
For a(y—a)111-1 . ♦ . +
1.2.3... (k-i) ay
’

For b(y—a)m 2

J (m—2)(m—Z)(m—4). ..(m—
» ♦ ♦

—

1.2.3...

Dddd s
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For c(y—a)m 3

re.
hvori, som bekiendt, det overste Tegn gielder, naar k cr et lige Tal, det underste

derimod, naar k er ulige.

7”l).
i

.

Da nu ± (-—-—>

- >

k------ a y

~~ ~)ak ym~k^ kan sammentrcekkes til
2
.
Z . . . (k — i)

On~~3)

' faa erholdes den til y,m--k
m'~K svarende Coefficient

i felgende almindelige Udtryk:
M-K
(m — i) (rn — 2) (m - 3) . . . . (m — k) jt
Coeffrcienten y
= —-—-—-—;—-—.
a
(m — 2) (m — g) (m — 4) ... (in — k i) ^-2 ß
I
2
.
Z . . . (k —2)
(m—3) —4)(m —5) .. . (m — k-f-i) k__3 _
r ’_
'
/T
\ **
C
£
, 2 »
3 ** * * (k—3)
1 (m~4) (m —5) (m —6)...(rn —k4-i) Jt_4 4
~
3”7T". Tk^r”a
a
,
*

rc. rc. med afvexlende Tegn.

Sattes i dette almindelige Udtryk, isteden for k, efterhaanden Vcerdierne i, 2,
3, 4,5 rc., da finder man de den segre Ligning bestemmende Coefficienter:
A —

(m—1)2

B =

c =
D -E

i

♦

2

F =

DLqvatiottMies Theorie.
i
. 2 .
. (m —2) (M
~F
1 «
2

-
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3
.
4
.
5
»
z) (m — 4) (m — 5) a4b _
. 3
.
4

aM-(m-5)a= +
'
hvoraf de folgende Coefficicnters Form let udledes.
1.2

Da nu saaledes A, B, C, D og alle ovrige Cocfficientcr kunne bestemmes
ved Hielp af ovenanstrte Formeler, og altfaa Ligningen o «= yni — Aym*
' 1

4-Bym"* 2

Cym~3 4- Dym~4 — ... ± W fan fremstilles, endog numeriff,

naar den givne Ligning er af denne Beskaffenhed, fa a kan Opgaven vel for fa as
vidt anstes for op le st; men da denne Oplosning — naar man abstraherer fra

fammes Methode — mere blev en Curiosiket, end nyttig i Udovelfen, ister
naar man blot vilde indskrcenke sig til hine Cocfficienters Opdagelse; faa kroer
jeg mig bestiet at angive i nogle Exempler, den SynSpunct, hvorfra jeg fore
stiller mig Sagen.

Maastee andre, med mere giennemireengende Blik, derved

stranlediges ril at fFu: ALmnet fra endnu flere og vigtigere Sider.

Man til

lade mig derfor folgende

Anvendelse af den omvendte Methode.
Sattes m — 2, eller x2— ax4-b = o, faa erholdes, ester ovenanstrte

Formeler, A = a og B — b, altfaa y2 — ay+b = o.

Denne Ligning maa

ogsaa, ester Sagens Natur, vare idenrist med den givne; thi da hvert y er
lüg Summen af (m—i) Rodder i den givne Ligning, og ni—i = i, faa maa

hvert y vcrre lügt eet x, det er i Almindelighed y = x.

Herved er altfaa intet

videre at anmarke.

.

Lad os nu antage m = 3.
A c= 2a,

B = a2 + b,

Her bliver da:
og C = ab — c.

Folgelig er Ligningen y5 — 2ay2 -j- (a24-b)y — (ab — c) = o af den Bcstast

senhed at hvert y er lüg Summen af tvende x i folgende Ligning:

x3 — ax2 4-bx — c = o.

Dddd Z
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Vende vi nu Spsrgsmaalet om, og ansee denne sidste Ligning som den
der soges, og y3 — Ay2 + By — C = o, som den givne; da bliver a = |A,

b == B — |A2, c = ab — C = |AB — |A3 — C; og Ligningen:
x5 — lAx2 + (B —

A2) x — f AB 4-

+ C —

o

er af den Beskaffenhed, at tvende af dens Redder tilsammentagne stedse give en

Rod, der tilhorer den givne Ligning: y3 — Ay2 4- By — C = o
*
nings Oplosning er altsaa en Vei til dennes.

Hi in Lig

Men, da Ligningen for x er af

samme Grad som den for y, synes der ved forste Hiekast ikke meget vundet ved

denne Transformation.

Ved en neiere Betragtning vise sig derimod tvende

Fordele, een vcesentlig og een tilfcrldig.

Den vcesentlige Fordeel bestaaer deri at man r) kan forvandle enhver Lig
ning for z i en anden for y, hvor Tegnene staae under en regelmässig Afvexling,

hvor altsaa alle Rodder ere positive.

Da man nu, efter den her givne Methode,

kan finde en corresponderende Ligning for x af den Beskaffenhed, at tvende af

Vens Rodder tilsammentagne give en Rod y, saa folger deraf:

a) enten at alle Rodder x ere positive, i hvilket Tilfalde hvert xoitaa vare
mindre end hver af Nodderne y;

ß) eller at den eene negative Rod x dog er mindre end den mindste af de
tvende positive, og at den storste af disse igien er mindre end den stsrste

af Redderne y.

7) Endelig, at der i Ligningen for x ikke kan voere to> og endnu mindre tre
negative Rodder.
2) At man altsaa erholder en Ligning, hvis Rodder ere mindre end den givne

Lignings Rodder, hvilket altid er en markelig Fordeel.

Anmærkning.
Skulde Tegnene, tvertimod Sætningen y, hentyde paa to
eller tre negative Rodder, da er dette, som bekiendt, et Criterium paa
imaginaire Rodders Tilstadevarelse i een af Ligningerne. Underssgelsen
desangaaende forbeholder jeg mig til en anden rettighed gives at afhandle
dette noget vanstelige ?Emne.
Den
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Den tilfceldige Fordeel, men som er des betydeligere hvor den gives, be-

sta a er deri, at i Ligningen y5 —Ay2 4- By

C = o Coefficienterne A, B og C
A» — 4AB ,
tilfceldigviis kunde have den Relation til hinanden, at C =
hvilket
o
Tilfalde giver c = o, akfaa
x3 — I Ax2 4- (B — JA2) x — o = 0, en Ligning,

hvis Rodder ere: x = o,
x =JA4-^A2-~B),

hvoraf igien findes: y = x 4-x' = JA 4- Ki^A2—B),
/--X4-X--JA-^A 2-B),
y" — x'4-x" = JA.

== o, lader sig altfaa almindelig op

Functionen y3 —Ay2 4-By —

loft i sine tre Facrorer: y — JA 4- ^(/0A2 — B) «= o, y — JA = o, og
y — JA— /^(/5A2 — B) = o, hvilken Oplosnings Rigtighed enhver let kan

overbevise sig om a pofteriori, ffiondt Veien dertil er a priori,
Paa en lignende Maade seer man let, at de hoiere Ligningers Oplosning,

under visse Betingelser, kan reduceres til Oplosningen af Ligninger, der ere

i, 2, 3 eller fiere Grader ringere,, at der for hver Nedstignings-Grad kommer
en ny Betingelse til de forrige; endelig, at alle Coefficienter, naar man vil
nedstige til den qvadratifke Ligning, maae blive bestemte Functioner af de tvende
forste Coefficienter A og B,

Imidlertid da den cubiske og biqvadratiffe Lignings

Oplosning kan ansees nt vare given, saa sees og tillige at Ligninger af femte
Grad under en vis Betingelse ere almindelig oploftlige, Ligninger af siette Grad

under tvende Betingelser, 0. s, v.

A = 4a
B = 6a2 4- b
C = 4a5 4- 2ab

For femte Grad have vi nemlig:
f a = JA
Heraf j b = B — |A2

c

j> folger «je = — C 4- JAB — JA3

D « a4-J-ga2b—sac4- d | atter:

d = D — J AC 4- /5A2B + 5J^A4

E = a3b — a2c4-ad — e J

e = -E + JAD-/sA2C4-TcWf

; .

Lignin-
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Ligningen xs — ax44-bx5 — cx2 4- dx — e = o er altsaa af den Beskaffentzed, ak fire af dens Redder tilfammenragne give en Red y af den fore fatte

Ligning: y? — Ay4 4- By3 — Cy2 4-Dy — E = o.

Denne Ligning kan da

anfteS for oploft naar den Relation:
_ 3A5 — 64A2C 4- 256AD
1024
har Sted; thi i faa Fald bliver e
o, og den subsidiaire Ligning bliver biqvadratifib, nemlig: x4 — ax3 4- bx2 — cx 4- d = 0.

Da nu denne tillader

en almindelig Oplosning, saa erholde vi, foruden x = o, fire Redder, font
vi ville kalde a, ß, 7 og J1, hvoraf igien udledes:

y = a> 4“ ß 4“ 7
y — ct> 4" ß 4~

y

—

4“ 7

y" — /3 4-7 + $

yIV c=‘ a 4~ ß ~\~y

r

fem Redder, af hvilke de fire sorfte ester Skinnet ere trinomistke, men i Grun

den qvadrinomiffe, fordi den fierde Rod x c= o ec udeladt.
Anmcrrkning.
Antager man at det andet Led allerede er ffaffet bort af den
givne Ligning, eller at A = o, da bliver a = o, b = B, c = — C,
d = D, c = — E, f — F/ g = — G rc., og det for alle Grader (m = 1
undtagen). I dette Tilfalde er det meget let at bestemme den subsidiaire
Ligning. Thi da den givne er:
o --- ym * 4- Bym~ 2 — Cym~3 4- Dym~4 — Eym~s 4- ... ± W,
saa bliver den subsidiaire: .

o = xm * 4- Bxm”2 4- Cx™“3 4- Dxm-4 4- Exm“5 4- ... 4Naar man altsaa i enhver Ligning, hvoraf det andet Led er ffaffet bort, for
vandler Tegnene 4- og — til deres Modsatte ved tredie, femte, syvende og alle
i Ordenen ulige Led, saa bliver den saaledes fremkomne Ligning af den Beffaffenhed, at (m—1) Rodder af samme tilsammentagne udgiore en Rod af
den givne Ligning. Men da den givne paa samme Maade kan deriveres af
den sogte, saa sees paa den anden Side, at (m—1) Rodder af den givne
Ligning udgiore een Rod af den fundne. Dette er heller ikke underligt. De
absolute

ZEqvationemes Theorie.

57Y

absolute Varrdier for Redderne y og Rodderne x maae ö«re de samme, mm
da de i Ordnen ulige Coeffcienter have modsatte Værdier, saa har enhver Rod
t den ene Ligning en dertil svarende ligestor men med modsat Tegn bemarket
Rod i den anden Ligning,' folgelig er og enhver Summe af (m—i) Rodder
— det er, en Summe af m Rodder
Summen af een Rod, eller, da
A (Summen asm Rodder) = o, det negative af een Rod — liig en Rod af
den anden Ligning. Er f. Ex. Ligningen af fierde Grad og har de fire Rodder
* p, + <1, — r, — s f
4
saa har den anden Ligning Rodderne:
— Pr — 9 r 4
* r, 4" s.
Da nu p + q — r — s = o, saa er ogsaa — p — q 4-r4~s = o. Nu
er Summen af tre Rodder i den forste Ligning = Summen af alle fire Rod
der
een af Rodderne. Kalde vi denne Summe S, saa ere Summerne af
tre Rodder i den forste Ligning:

8 — p, s — q, S4-r, §-4-8, elfer, da 8 — o,
= — P/ — q, 4- r og 4- S,
det er, liig Rodderne af den anden Ligning. Omvendt kalde vi Summen
af alle fire Rodder i den anden Ligning S, saa blive Summerne af tre Rod
der i samme Ligning:
S + p, 2 + q, S — r, S — s, eller, öa S = o,
Pi
q, — r, — s.
det er, liig Rodderne af den forste Ligning. Disse tvende Ligninger ere altsaa
reciproqves, saaledes at den ene kan ttene til at oplose den anden, endffiondt
Bestemmelsen og Opdagelsen af denne Reciprocitet ikkun er en speciel Anven
delse af den her givne Methode at finde subsidiaire Ligninger.

Man tillade mig endnu at tilfsie et Par numeriske Opgaver, for derved at
soette de abstracters Forskcivrer i et klarere Lys.

Forste Exempel.
Ligningen x4—48
* 3 4-847x* “ 6504x4-18304 = o er given.

Man

skal angive dens Rodder?

Antages A = 48, B = 847, C = 6504 og D = 18304,
saa er den til x4 — Ax5 4-Bx2 — Cx4-D = o svarende subsidiaire Ligning

folgende:

ttv

y4 — ay3 4- by2 — cy 4- d t= o,

Samling, v. 25.
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hvis Cocfficienter a, b, c, d maae bestemmes ved Hielp af den almindelige Op

losning.

Da nemlig, for m = 4,

A = ga, B = 3a2-f~b, C = a3 4- 2ab — c 03 D = a2b — ac4~ d,
faa erholdes omvendt:

xa2B

a = jA, b = B — fA2, c = — C4-jAB—~ 5T7A3f 03 d = D — JAC

4-

4- /TA4, eller i Talvcerdier:

a = 16, b =79, c — 120, d = o;
hvilket giver den fubstdiaire biqvadratiske Ligning:

y4— 16y3 +79y2 — I2oy4-o, Hvis ene Rod er s.
De tre svrige bestemmes ved folgende cubiske Ligning:
y3 — 16y2 4" 79y — 120 =0.
Lad os imidlertid antage dens Rodder at vcere felgende: y'+y"+y'"r fa a ere

den biqvadratistke givne Lignings Rodder:
04-/4-/;
O 4-/4-/', X,z • S= o 4- y"4-y";. xrv x= y'4-/'4- y".

Andet Ezempef.
Man forlanger en mbifk Ligning af den Beffaffenhed at to af dens Redder

tilsiMMentagne give en Rod af denne Ligning:
y3 — i6y2 4- 79y—120 = o.

For at iveerkfcette dette , antage man den fubstdiaire Ligning
z3 — Ctz2 4- ßz — y = o,

Sg da er i Folge de almindelige Formeler:
« — ja, ß = b — Ja2 03 y = |ab — Ja3 — c,
eller i Talvcerdier: a =■ 8, A — 15, y = o;

hvilke Coeff'.cienler give den fnbstdiaire Ligning:
z3 — gz2 4-15z — o — o-, hvoraf atter en Rod er ---q>

De ovrige sindes ved ot oploft den gvadratiske Ligning

z2 — 8z 4- 1 s =0, hvis Rodder ere 3 03 5#
Mfaa har man z = o, z = 3, z'--- 5,

Heraf

<
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Heraf, ved al forbinde Redderne parviis, erholdes:

/= z, y"= 5, y"'= 8.

Tilfeies disse den i forrige Exempel fundne Rod y = o, faa har Man den subsis

diaire biqvadraliske Lignings Redder:
o, 3, 5, 8;
af hvilke tre tilsammentagne give en Rod af den foresatte Ligning.

Man erhol

der alkfaa, per Coronationem,
x = 0 + 3 + 5 =8, x/z = 0+3 + 8 = ii, x" = 0 + 5 + 8 --- lZ, 0A
xlv= 3 + 5 + 8 = 16, som Redderne, man segle.

Tredie Exempts.
Er den givne Ligning felgende:
X3 --- I2X2 + 4OX--- 24 = O,

flltfcici A = 12, B =3 40, C = 24, saa bliver
a =
= 6, b = B —'JA2 = 4, og e--- *AB — JA5 — C --- OJ

selgelig den subsidiaire Ligning:
y3 — 6y2 + 4y — 0 = 0,

hvis Redder ere:

o,

3 — zz5, 3 + ^5$

altsaa ere den givnes: 3 — ^5, 3 + ^5, 6.

Zierde Exempts.
Er os given felgende cubiffe Ligning:

x3 — 1098X2 + 37708X — 41433184 = O/

da findes den subsidiaire Lignings Coefficients:
a = 549, b = 75607, og c = 75059, felgelig Ligningen selv:
y3 — 549y2 + 7Z6o7y — 75059 = o,
hv>s ene Rod aabenbar er y'=31. Ved Divisionen, med y—1 » o, srem-r
kommer den qvadratiffe Ligning:

y^ — 548y +75059 --- o,
Eeee 2

Hvis

►»

O. Et Bidrag til DLqvationemes Theorie.
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hvis tvende Rodder ere:
y" = 274 — ^17 og y'" == 274 + ^17#

hvoraf igien udledes den givne Lignings Rodder:
x' = 275 — ^17,

x"-- 275 4-^17,

og x"

e=

*
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Vilde man behandle den givne Ligning efter den faa kaldte Cardansie Re
gel, maatte man forst føtte x — 366 = u, fot
*at
erholde folgende Ligning:
u3 = 24860 u + 1504048/
og da udvikle Værdierne af folgende sammenfatte Udtryk:

Anm.

hvis simple Betragtning kan bevæge enhver Mathematiker til at see fig om
efter beg vemmere Methoden

Men stal den her fremsatte methodus æqvationum auxiliarium bruges med
Fordeel, udfordres dertil, at man (i Fald det ikke allerede har Sted) forvandler

den givne Ligning til en anden, hvis Redder alle ere positive, fordi man af denne
igien kan udlede en fubsidiair Ligning, hvis Rodder ere meerkelig mindre end den
aflcdede Lignings Rodder. Nu bestaaer Fordelen i ovenfor givne Oplosning deri,

at

Roden y == i ligger langt fra de tvende andre 274— 17 og 274 4-’/z17
*
Men denne Fordeel tilbod sig her af sig felv, fom en umiddelbar Folge af den
givne Ligning.

Da nu dette ikke altid kan ventes, faa bliver det vist et Under-

Hvorledes stal man indrette den afledede
Ligning (hvori alle Redder ere positive), at den dertil svarende subsidiaire Ligning bekommer meget smaae fra de ovrige meget differerende
Rodder? Denne tilligemed siere andre Undersogelser over dette 2Emne, famt

fogelfen vorrdigt Sporgsmaal:

ncermere Anvendelser i specielle Tilfeelde, forbeholder jeg mig til en anden Lej
lighed, tilfreds med at have aabnet en ny Udsigt og derved foreger — om end
kun ved et Differenzial — Haabek, eengang at komme i Besiddelse af den fuld
komne Oplosning af hiin store Opgave, der, fra Vieta til vore Dages store
Mand, bestioeftigede faa mange speculative Genier.

Fort-
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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. VidenffaberneS 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 problematiff, 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.
Eeee z
Ester
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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 chemiske 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 Suurstof, og som af den atmosph«riske Luft i Respirationen forbindes med Blodets
Kulstof og Vandstof, og gaaer bort ved Udaandingen under Form af KulfyreGas 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 SuurstofGasen 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, bevoeges 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 Pnlsaarerne 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 Blodaare, 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 Luft6kerer, efter Hales Erfaringer, ikkun har en TuscndedeelS Tykkelse af en
Tomme.
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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 Vanffelighederne 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 ligesaalidet, 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
Ersa-
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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 nærvcrrende 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 eftergisreS, 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
«s Samling. V. B.
8f ff
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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 atmosphariffe 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. Ogfaa 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

denne

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 Sevnen, hvor Livskraft tilligemed Legemet flumrer, behover man stärkere Bedcrkning 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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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 Sindsbevcegelser 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 uvilkaarlige 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 folsomme Hund, udsat fo« alt Indtryk af Varme og Kulde, taaler AkmosphcrrenS
forffiellige Temperatur bedre end alle andre bekiendte Skabninger, og at Menrieffet 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 anfsrt, upaatvivlelig forandre Varmens Temperatur, og de fleste andre NervePirringer, de maae vcrre af indvortes eller udvortes Aarfagcr, af det chemiffe
eller mekaniffe Slags, frembringe samme Forandring, efter tilfældige Omsicendigheder at forege eller formindffe ubunden dyrisk Varmes Frembringelse,
uden ar ofte nogen betydelig Forandring af Aandedrcrttet er tilstede.
FeberKulden 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 forminvffet 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.
8fff 3
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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 Muffelbevæ-
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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 Anstcoengclse. 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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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
andre Dele.
Den samme Pirring, som frembringer i andre Dele for
øget Livskraft, forøget Blodstilløb og forøget Varme, foraarfagcr Sammentrcekning i de pirrede Muffelfibrer, og den almindclige Pirring, som
frembringer den stsrkeste Feber, foraarsager alene i Mufflerne de forffiellige 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 Nervevirkning, 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

i

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 Sammentrcrkninger, 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. Qvikselv 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 umiskiendelig.
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, Underfogelsesaand 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 Legemsevner, som Skaberen har nedlagt hos ham, findes til den Fuldkommenhed udtl'? Samling. V. B.
®399
viklet,
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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 saameget 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 Anstrerngelse 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 MufflerneS 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 Menneffe 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 TanGggg 2
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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 Ncproductionskraften 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.
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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 beqvemme til ak imodrage den virkende Kraft, hvorved den phlogistisse Proces til
bunden Varmes Udvikling i hver Punct af det dyriske Legeme kan scektes i Bevcrgelse. 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 Pul6aarcrne, 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 Udaandingen 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, ligefaa vist som naar Suurstof eller Kulsyre berorer detS Overflade.
Den hele Lcere om den atmospharnsse Lufts Decompolltion ved Aandedroeltet, 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 indaandede 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 Naturforskcren 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.
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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 løsladt, 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 Capacitet 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.
Ogfaa 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
carac-
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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 Pulsaarerne gaae over i Dlodaarerne, famt at paa disse Steder ogsaa udvikles det
Kulstof og Suurstof, som ved de adssillige emunctoria, Aandedræltet, Uddampning, 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
og
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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 Sammentrcekninq, 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 animaliste 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 ElectricitetSleder, eller Lederen bliver afbrudt med et Legeme, som ikke er Leder, saa steerdenne 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 Livskrast, fom virker med electrist Hastighed fra Hiernen til hele Legemet, og igien
tt? Samling. V. B.
Hhhh
sra
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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 Extcnsionskraft.
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 Extensionskraft 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 Modificarioner, 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 opvække 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 sortres 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 Vannemaaleren, 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 TilHhhh 2
stand,
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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 asNæringSMidlerne 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 Livsog 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 Uds 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 overeens, at ingen anbei Videnstab har fa a promt Indflydelse paa den mennestelige
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Iblandt de mange nye Opdagelser, fom ere giorte i delte nu snart udrundne

Aarhundrede, kan Naturhistorien fremfor alle Videnskaber upaatvivlcligen til
egne stg nogle af de markvoerdigste og meest uventede.
Hvo havde vel kundet
formode, at de herligen dannede Korallers talrige Slcrgr, hvilket viser sig for
os i saa mange forffiellige Skikkelser, med hvilket Slrandbreddene og Havetö
Dyb er opfyldt fra Pol til Pol, saa at de endog danne Grundlagene til mange
af Sydhavers flade Aer, at dette Slagt, uagtet sin plantelignende Vcext,
skulde vorde overfort fra Planteriget, i hvilket det uden nogen Indvending
havde staaet i flere Aarhundrede, til Dyreriget.
Det var gandske rimeligt,

at

de fordums Naturkyndige ansaae sig berettigede at antage de mange Soevrrxker og Koraller for planteartede, da de jagttoge, at Stamme, Grene og
O.viste (ikkun ikke Blade) fremvoxede paa dem ligesom paa Planterne.
Denne
vigtige Opdagelse skeedte derfor ikke pludselig, endnu mindre af en Hendelse,
Men med langsomme Skridt, igiennem en Rakke af mange Aar, blev den lidt
efter lidt bragt til Vished. To skarpsindige Naturkyndige, FerrattdUs Jmperatus i Italien, og den faa kaldte indiffe Plinius, den fortreffelige Eber-
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hard Rumph paa Amboina, vare de forste, som i Begyndelsen af dette Aars
hundrede (1706) fremsatte Bemcerkninzer grundede paa Iagttagelser over Ko
rallernes dyriste Liv, omendstiondr det endda var ikkun ukydeligen. Ikke lange
derefter fom den lcrrde Greve Marstglis Iagttagelser for Lyset.
Han havde
nemligen fundet de virkelige Polyper paa Isis nobilis, pca nogle Gorgonier
og Alcyonier, og da disse smaae Dyrs fremstaaende Hoveder med deres mange
farverige Foletraade have megen Lighed med Planternes Blomster,, faa anfaae
benrrvnte Naturkyndige dem ikke for andet end Korallernes Blockster. Denne
Mening erholdte ogsaa snart almindelig Bifald hos alle Lcrrde, iscer fordi den
bekrcrftede de crldre Naturformeres og Plantekyndiges almindelige Mening, at
de mangfoldige forstiellige Soevcrxker henhocte alle gandste ubctinget til Plan
teriget.
Uagtet Peyfonell, Kongel. franst Lcege t Guadeloupe, meddcelte
det parisiske Vrdcnstabs-Academie et Par Aar derefter sine grundige Iagtagelser over Zoophylerne saavel fra Marseille, hvor han fsrst var Lcrge, som fra
Barbariet, og deri paastod, at det af Greve Marstgli for Korallernes Blom
ster ansecte vare sande Dyr og Korallernes Bygmesters, faa blc-ve hans Op
dagelser ikke troede, men modsagde og betvivlede.
Selv for de største Natur
kyndige, som en Reaumur, Linne, Bonnet, Baster og andre vare disse
nye Erfaringer ikke noksom indlysende, og ved denne Lejlighed fremkom saa
Mange vaklende og tvetydige Iagttagelser over denne Materie i Breve, hvilke
alle ere indforte i det londonste VidenstabS-Academies Skrivter.
Ferst efter
endeel AarS Forlob (omtrent 1739) blev denne vigtige Opdagelse, sour hidtil
havde lagt uudarbeidet, atter bragt frem, da den berømte Trembley med de
smaae Ferstvands-Polypcr, som meget ligne de Polyper, hvilke bygge og beboe
Korallerne og Zoophy'erne, giorde det mcrtkelige Forsøg, at gtennemsticrre dem
efter alle Directioner, da de adstildte Dele immer udvoxte til fuldstændige Dyr.
Ikke kcenge derefter har den lcrrde Bernard Jttstieu fremlagt for de Natur
kyndige i de parisiske Memoires for 1742 sine Iagttagelser, som han paa sine
ofte igientagne Reiser paa den franste Soekyst havde giert over de saa kaldede
Plantedyr eller Zoophyter. Derefter tog Reaumur Ven af Peyfonell allerede
saalcrnge forhen giorke Opdagelse i nølere Overvejelse, og han saavelsom Linnö
erklcrrcde dem nu begge for den nye Lcrre, overbeviste om, at Søevcrxtetne hen
hørte til Dyreriget, og al delle ikke mere var underkastet nogen Tvrvl.
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Ogsaa har Vitaliano Donati, overbeviist om denne Sandhed, i fit
Skrivt over det Adnatiske Havs Naturhistorie (1745) anført mangfoldige Be
rn crrkninger.
I det Kongelige Svensks Videnskabers Academies SkrivterS
14de Bind for Aaret 1752 findes en Afhandling om de fine Koraller, oplyst
med nsiagkige Tegninger, hvilken er indsendt af en lcerd reisende Svensk, ved
Navn Peter Höfling.
Forfatteren viser heri en lykkelig Iagttagelsesaand,
og er ved fine Iagttagelser blevet fuldkommen overtydet om Korallernes dyriske
Oprindelse.
Iblandt alle dem, der have skrevet, om de Dyr,' fom bygge Ssevæxterrie, have ingen overgaaet den utrættelige og skarpfindige Ellis. Hans Forføg
i denne Materie findes næsten alle i de Philosophiske TranSactloner. I Aaret
1753 udgav han fit ypperlige Berk over Koral-Arterne, hvilket fiden er oversat
i forskiellige Sprog. Enhver, fom lerser hans Skrivter, maa beundre hans
med faa megen Noiagtighed og faa ofte igientagne Forføg, og den Flid, han
har anvendt, og man maa tiistaae ham den Berømmelse, at have fat Søevæxternes dyriske Liv udenfor al Tvivl, faa at alle Indvendinger af de mange
Modstandere af denne Mening ere giorte gandske kraftesløfe. Solander har
fiden efter Ellis Død besørget en prægtig Udgave af Ellis's Verk om KoralArterne, med smukke Kobbere og en lærerig Text i systematisk Orden paa La
tinsk og Engel)?. Endnu et andet lærd Vetk over Zoophyterne have vi af den
berømte og lærde Hr. Pallas, hvilket han allerede udgav 1766 i Holland, paa
Latin, men uden Kobbere.
Den nye Lære, om Søekorallernes dyriske Liv blev
bifaldet as ham, da han ved egne Erfaringer paa de hollandske Kyster havde
prøvet den; ikkun vil han ikke have Anne's Koralliner henregnede blandt disse.
Han beskriver i ovenmeldte Verk alle ham bekiendte eller af Forfatterne anførte
Koral Arter i en strænq systematisk Orden.
Han følger for det meste Lilwe's
Orden, undtagen hvor han har anseet det nødvendigt at giøre en Forandring,
for at indføre strængere Orden, ligesom han og har beskrevet mange nye Arter,
som dengang manglede hos Linne.
Til Indledning giver han en lærd Af
handling om Korallernes Natur, for at udbrede nøjagtigere Kundskab om dem;
tillige beskriver han deres Opdagelses Historie, og nævner Tiden og Stedet,
hvor de Lærde have opdaget Korallernes dyriske Natur. Iblandt de allernyeste
Skribentere, fom have sundet Korallernes dyriske Liv bekræftet ved nøjagtige
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g or føg anstillede paa Kysterne, og tillige have opdaget meget Nyk, er den lcerde
Spalanzani, fom har i Aaret 1783 bekiendtgiorr ved Trykken en vidtløftig
Skrivelse ril Hr. Bonnet, under Navn af: Iagttagelser over forstiellige
Mærkværdigheder i Havet. Ligeledes har Dr. Philippo Cavolini i Nea
pel givet er eget Verk i Qvart med 9 Koboertavler i Aaret 1785, hvori han
sorlrcffelig bevifer Ssckorallernes dyriste Bygning.
End et Verk over Korallernes vidtløftige Slægt findes i det tydste Sprog
under Navn af: Die Pflanzenthiere, med illuminerede Tegninger, i tre
Qvartbind, af Hr. Professor Esper i Erlangen, som er udkommet for et Par
Aar, i hvilket Forfatterens Flid er umiskiendelig.
Man kan ikke vente noget
Nyt i et Verk, hvis Forfatter er blottet for de Hiclpemidter, som alene findes
paa de Steder, der ere nærliggende ved Havet.
Det er egentlige» ikke min Hensigt, at ville anføre alle de Skribenter,
som i deres Verker have beskrevet og anført Korallerne og Soevæxterne, eller
ofte prægtigt nok forestillet dem i Kobber, thi dette vilde udgiøre et langt Re
gister; jeg ville anføre de Naturkyndige, som have giort dem forticnte med at
bevise med Bestemthed Korallernes dyriske Natur, imod alle Modsigelser og
Tvivl.
Imidlertid maae vi ikke troe at have opdaget alle de Hemmeligheder,
of hvilke Naturen beliener sig ved Korallernes beundringsværdige og ubegribe
lige Dannelse.
Paa nærværende vide vi aleneste med fuldkommen Vished,
ot de stjernede Koraller og Søevæxter ere byggede af Dyr, font ligne de smaae
Ferskvands-Polyper, omendskiondt disses Natur og Arterne imellem sig selv
maae være meget forstiellige, hvilket tydeligst fé<s paa Slægtet Madrepora,
hvor de stiernedannede Huulheder, som danne Polypens Vaaning, ere hos de
forstiellige Arter forstielligen dannede, og altsaa Dyrene ogsaa maae være for
stiellige.
Hos nogle ere de stiernedannede Huulheder store og staae vidt fra
hinanden, f. Ex. hos Madrepora aftroites, Madr. favofa; hos andre ere
de smaae og sidde tæt paa hinanden, som paa Madr. annanas; endnu meget

mindre og næsten utallige sticrnedannede Huulheder finder man paa den i Stam
me og Grene deelte Madr. muricata, paa hvilken ofte Millioner af neppe syn
lige Dyr have deres Vaaning.
Men, ihvor mangfoldige Forandringer end
dette Slægt er underkastet, saa bemærker man dog stedse, naar man betragter
de stiernedannede Huulheder,' hvad enten de ere store eller smaae, at Korallen
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er bygget af Polypen. Jeg har havt den Gtcrde selv at see dette ffiSnne Syn.
Hr. Bogholder Jørgensen her i Staden fik fra en Ven paa St. Croix et
stort Exemplar af Madrepofa a nn a nas et dertil indrettet Troekar.
Skibscapitainen var saa artig, pa- hele Reisen, at lade Karret hver Dag fylde med
friffr Havvand.
Efterat ovenanfsrte min Ven i nogen Tid med megen Fornsielse havde betragtet disse beundringsvcrrdige Dyr, naar de efter Scedvane
udstrakte deres Hoveder og Arme eller Fsletraade af deres stiernedannede Cel
ler, saa qiorde han mig en kostelig Forcering med dem. Jeg fatte ofte Karret
i min Gaard i Solen, naar den skinnede ret varm, og snart derpaa kom Dy
rene frem med deres Hoveder, hvilke vare ligesom kronede ved de i Buer paa
liggende Fsletraade. Det var et skrsnt Syn, at fee den Bevcrgelse, som disse
smaae Dyr giorde med deres Fsletraade, hvilke vare prydede med de messt
levende og skionneste Regnbuefarver.
Saasnart som der fkeedte den ringeste
Bevcrgelse i Vandet, trak de strax Hovederne tilbage i deres stiernedaunede
Vaaninger, og det samme giorde de naar Solen forlod dem.
Derimod ere de Dyr, hvilke beboe de Madreporer, som ikke have stiernedannede Vaaninger, men bestaae af Lameller, af en gandffe forskiellig Arr.
Linne har i fil Narursyftem sat dem i den ferste Afdeling under Navn af Ma
dreporer med enkelt Stierne; til disse henhere Madr. fungites, M. Pileus,
M. labyrinthiformis, M. mæandrites, M. alvæola o. a. fl., hvilke alle ikke
have stiernedannede Huulhcder, alksaa heller ikke kunne v«re byggede af smaae
Polyper; men da hver Art er sammenbygget af Afdelinger, lammclleartede
Blade, flangesnoede Gange, eller ophcrvede Kanter, Hvilke alle ere fordeelte
i den skionneste Symmetrie, og med utallige Figurer udgiore et Heelk, saa
maa man formode, at de ere byggede af et eneste polypanet Dyr.
Blandt
alle Skribenters, som have opdaget og beskrevet Korallernes dyriske Dannelse,
er ikke een, som Har givet noget bestemt om Beboerne af de Madreporer, som
ere sammensatte af Lameller, undtagen den skarpsindige RttMph i det sierte
Bind af hans Amboinischen Kräuterbuch, Side 247, hvor han beskriver Ma
drepora fungites.
Han siger om den, ar den aldrig voxer fast paa noget
Sted, men ligger los paa Klipperne, og at den under Vandet er overtrukket med
en tyk og sei Sliimhuud.
Paa de ophcrvede Folder af denne klcebrige Sliimhuud ere Kanterne besatte med nogle langagtige Blcrrer af samme Materie, og
Samling. V, B.
3"i
naar
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naar man Betragter dem neie under Vandet, saa iagttager man dyrist Liv.
Saa kork og merk end denne Rumphs Bestrivelse er, saa seer man dog, at
oftbcmcldte Madrepore er bygget af et eneste polypartet Bloddyr.
Den fra
Naturhistorien alt for tidlig i Arabien bortrevne Professor Forstal har i sit
efterladte Veck: Defcriptiones animalium, paa den 42de Tavle givet en
noiaKtig Tegning af samme Madrepore, hvor Sliimhuden eller Dyret med de
mange Bleeper paa dens Folder ogsaa sees, og Side 134 har han besteevet den
under No. 10.
finne siger i sit Na tur sy stem, at Forstal har berettet ham,
at denne Sliimhuud gandste stemmer overeens med Polypens Dannelse, og
finne anseer Dyret for en Medusa.
Herved bliver altsaa Rumphs lcenge
forhen givne Bestrivelse paa det neiagtigste bekreeftet. Da man nu altsaa med
Vished veed, at de lamellerede Madreporer ere dannede af et Bloddyr eller
Sliimdyr i finne's anden Orden, saa maatte man ogsaa vide at bestemme,
til hvilken Slcrgt i Bloddyrenes store Orden dette Polypen lignende Dyr hen
horer.
Af den Bestrivelse og Tegning, som Forstal og Rumph have givet
os af der Dyr, som beboer Madrepora fungites, lader sig rkke med fuldkom
men Vished bestemme, til hvilken Slcegt blandt Bloddyrene den henhorer, og
de forhen ncevnede Lcerde lader os, som forhen er anført, i fuldkommen Uvis
hed dcsangaaende; derimod har Kiobenhavn den Fortjeneste, at vi ved vores
hervorrende Naturforsteres Grandstninger ere istand til med Vished at bestem
me, at mange Arter af de lamellose Madreporer blive byggede af f inne's Blod
dyr Actinia. Hr. Professor Abildgaard har med megen Omhyggelighed bragt
det fra det Middellandste Hav, hvor han selv har sect det medens det levede,
og siden forvaret det i Viingeist, hvor det endnu tydelige» kan kiendes.
Hr.
Professor Vahl har ved de norste Kyster ligeledes fundet Dyrene i disse Ma

dreporer at vcrre sande Actinier.
Men uagtet alt det, vi nu vide med Sikker
hed, bliver dog meget ubegribeligt og uforklarligt for vores Fatteevne i denne
Sag. Na ar man betoenker, hvorledes det er mueligt, at en saa kunstig Steenbygning, i saa opfindelsesriig Skikkelse, i den stionneste Orden og Symmetrie,
kan dannes af et seit Sliimdyr, naar vi ville begrunde, hvorfra dette blode
Dyr faaer denne haarde Steenmaterie, da standse vi ved en af Naturens stmlte
Verksteder, og haabe paa de kommende Naturgrandsteres Opdagelser.
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Anledningen til denne omstændelige Beskrivelse af de to Maader, paa hvilke
Madreporernes vidtlofrige Slce.gr pleie ar dannes, er ncervcerende nye, af Lamel
ler kunstigen dannede, og hindindril gandffe ubekiendte Art af Madrepore fra
Nicobar, hvis Beffrivelfe jeg har den ‘TSte at ftemlcegge til der Kongel. Viden
skabers Selskabs Bedsmmelfe.
Jeg rroede, ar der var Skade, om et faa sieldent og smukt Narurproduck
skulle henligge ubemcerket og ubeskrevet, og Exempler, ar mangfoldige Afhand
linger, rildeels med Tegninger, angaaende denne faa lcenge betviftede Materie,
ere i de parisiske MemoireS og i de philosophiske Tcansacrioner optagne af disse
lcrrde Selffabers Medlemmer, lod mig haabe, at ogfaa dette lider Bidrag skulle
ikke vorde ugunftigt anrager.
Der vrlde vcere mig saare vanskeligt, ved Beskrivelse at giere denne kun
stige Skabnings Dannelse fattelig for Naturhistoriens Dyrkere, dersom jeg ikke
var understottet af eti meget noiagrig Tegning. Formedelst dette Hielpemiddel
kan jeg vcere kortere i min Bcllkrivelse, og denne vorder tillige derved tydeligere.
Egentlige« viser Tegningen ikkun Overdelen eller Kronen, som den vasemligste
og meest i Hine faldende Deel af denne'Madrepore.
Dens Hside er fra det
underste Fundament indril det Hsiefte af den hvcelvede Midte 5 Tommer. Den
har ligesom alle andre Koraller ingen Rod, da de alle faste dem paa Stene eller
Klipper. Allerede eet BeviiS, at Korallerne ald les ikke henhsre til Planteriger.
Hertil kommer endnu een Omstændighed, som bekræfter den ny Mening, nemlig,
at man i Indien, hvor Korallerne ere meget hyppige, brcrnder dem til Kalk, og
at denne Kalk efter Indbyggernes Udsigende er meget god; men dette er ikke Tilfcrldet med nogen Plante. Ovenmeldte Fundament er lidet, fladtrykt, og paa
der bredeste ikkun 2 Tommer; herfra udspringe tragkdannede divergerende Grene,
hvilke nedenril ere smalere, men blive immer bredere og rykkere opad, dele dem
med den everste Ende i flere Grene, men blive dog oventil i Kronen forenede, og
boie dem i overhcrngende, ligesom foldede dobbelte Blade, hvilke i Midten ere
deelte fra hinanden med tæt mod hinanden staacnde, meget sine, krummede La
meller, hvilke paa del sswnneste beklerde begge de indvendige Sider, og udbrede
dem meget. Denne i idel Krumninger ud- og indboiedc og ligesom kronede overste Rand er mcerkvcerdig derved, at den forlsanres i en uafbrudt Linie, ligesom en
Irgang, uden at have nogen egentlig Begyndelse eller Ende, hvilket bedst sees
af Tegningen.
Udvendig er denne Madrepore heller ikke gandske uden Prydelse; dens
Grene ere overalt besatte med fine ophcrvede Striber, og desuden med runde, i
en bestemt Afstand fra hinanden staaende Knuder, hvilke ved udrundede FordybIiii 2
ninger
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ninger ere adskilte fra hinanden. Isg fermoder, ak disse Knuder have deres Op
rindelse fra Madreporens Tilvcext, og ar de i de yngre Aar have dannet den
sverste Rand eller Krands, imedens Dyret har opbygget et Stokvsrk efter det
andet, for at give sin Vanning den fornodne Storrelfe. Man feer ogfaa virskeligen paa den ene Side, ncdenti! ved Korallens Fundament, en Stump afen
uddser Koral, hvor Dyret ikke har kunnet eller villet fuldende Bygningen.
Ved de stiernedannede Koraller, som blive byggede af smaae Polyper, og besynderligen ved Madrepora muricata, har man med Vished iagttaget, at naar
de fammenhobede Polypfamilier have frembragt deres Pngel, faa bygger denne
sin Vanning ovenpaa de gamle, og disse uddoe, og faaledes kan en grenet Ma
drepore efterhaanden voxe til en uhyre Storrelfe, som ogsaa.Hr. Ellis fortæller
i de philosophisike Transaktioner, 50. Vol., 1. Bind. Man kan ikke noksom
beundre den Beretning, som den lcerde og beronue Naturforsker, Hr. Professor
Forster i Hatte, i sit Verk: Bemerkungen über Gegenstände der physi
schen Erdbeschreibung, Naturgeschichte, u. s. w., fra Hans Reise i Syd
havet, giver over Oprindelsen af de flade Aer i Sydhavet, naar han siger:
"Del forste Grundlag til disse flade Eilande dannes af Korallerne, indtil paa
"en ringe Afstand fra Havets Overflade; Bolgerne ffylle siden lidt efter lidt
"Muslinger, Tang, Koralstumper og andre Ting paa denne ny opbyggede
"Muur, hvilken forhsiet med alle disse Tilstelninger tilsidft stiger over HavetS
^Overflade, 0. f. v." Side 15 ffriver han: "Kysterne af Aen Tama ere
"befatte med Madreporer og Koralklipper," og Side 125 siger han videre:
"De faa kaldte Koralklipper ere i Almindelighed nedenril ved Havets Bund
" fmale, meu udbrede sig faaledes, at Koraller af 15 Fods Hside, som i Stamme.
" luppe er 3 Fod tyk, have en Top, hvis Giennemfnit ofte er henved 1$ Fod."
Den ovenfor beffrevne Madrepores Storrelfe kan fees af Tegningen; oven
til er den hvcelvet, og danner et Segment af en fuldkommen Bue. Farven er
fneehvid. Dens Hiem er Fridenchs Ae, een af Nicobarerne.

>

jNye Sa-niftaft Vuføn&k,: Seij-k:Skrift-; I’SB;SizZe &z4-

dfci&É.

Beregning
over

det betydelige Tab, der foraarfages Lodseieren, naar Lodderne ved Jordfftstningcn gives de til Indhegning
ufordeelagtige Skikkelser,
oplyst

ved

leende

Tabeller

♦

ved

Niels Morville.

e^^mendfiisndt jeg udi mit Skrivt: Jorddelings- og Jordstifmings-Lairen,
har i del izde Capitel handlet om Loddernes ulige fordeelaglige Skikkelse til
Hegnets Besparelse og til Lettelse i Agerdyrknings - Omkostningerne, faa har
jeg dog ikke beregner de mange forffiellige ulige Tab, Lodseieren er underkastet
formedelst Loddernes ufordeelagtige Skikkelse til Hegns Besparelse, ei heller
udregnet de Tabeller, som i den Henseende ere hoistfornodne.
Dette er alt,
hvad jeg ved denne liden Afhandling agter at foreligge det Kongel. VidenffaterS Selsikab.
De marhematiffe Beviis for Lodfigurernes fordeelagtigste Skikkelse, som
jeg i mit forbencevnte Skrivt har afhandlet, behsver jeg ikke her at igientage.
Af det Hele folger, at af alle de meest brugbare Lodfigurer er en Qvadratlod,
derncest en flere end firefldet Lod, som kan indffriveS i en Cirkel, der udfordrer
desmindre Hegn, jo mere Siderne noerme sig ril at vare ligestore, oz endelig
Siii 3
«
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er en retvinklet parallelogram Lod til Hegns Besparelse fremfor en anden fire«
sidet Figur, der ei kan indskrives i en eneste Cirkel.
Naar man undtager de udskiftede Jordlodder, fom afscetteS enten op til
krumbugtede Aaer eller langs med Markefkiel, som ei forud er lignet, bliver
en fiirkanttt Figur den meesi almindelige Skikkelse, der gives de udskiftede
Lodder.
Delte har foranlediget mig at overDeie:
i) Den til Indhegning ulige fordeelagtige Skikkelse, en parallelogram
Jordlod kan have i Forhold ril en Qvadratlod af lige Indhold, alt eftersom
Forholden mellem den Parallelogramme Lodrs Lcengde og Brede forandres.
2) Den til Indhegning ulige fordeelagtige Skikkelse^ en parallelogram Jord
lod kan have i Forhold til en Qvadratlod, som ei er af samme geometriske
Areal, men dog efter Taxationen af samme oeconomiske V«rdie, da den Pa
rallelogramme Lod indbefatter mange af de ringe og svage Jorder, imod at
den qvadrate Lod bestaaer for det meste af bedste Jorder.
Den ulige fordeel
agtige Skikkelse ril Indhegning, alt eftersom den Parallelogramme Lods Lcengde
bliver stsrre og stsrre i Forhold til dens Brede, betragtes under tvende forjkiellige Betingelser: a) Naar den Parallelogramme Jordlod er halvanden
gang saa stor i Areal fom den qvadrate Lod, uagtet begge Lodder ere efter
Reduction ril een Hovedclasse af eens oeconomisk Vcerdie, hvilket Tilfalde ei
er usadvanligt ved Udskiftningen, skrendt dog den mecst almindelig yderlige
Grcrndse.
b) I?aar den Parallelogramme Lod er dobbelt saa stor i Areal som

den qvadrate Lod, og ikke destomindre begge Lodder efter Reduction til een Ho
vedclasse'af eens oeconomisk Vcerdie, hvorpaa man har et Exempel paa der
Bernstorfske Gods i Gientofte Sogn, hvilket der, ligesom andre Steder,
hidrorer af, at en stor Deel udyrket Overdrevs-Jorder ere indtagne i Lodden.
Omendffisndt det er kun et sieldcnr Exempel, at en Gaa.d pga lige Hartkorn
kan i en Bye have saa ringe Jorder til sin udskiftede Lod, ar den skulde behove
dobbelt Areal til Dyrkning i lige Vederlag mod en Lod i samme Bye, som hav
gode Jorder, saa, da endog flere Exempler herpaa ere mig bekiendte, har jeg
anftet, at man endog under denne Betingelse bor overveie den ulige Forskiel i
Hegn og de dermed forenede ulige Omkostninger, alt eftersom Forholden mel
lem den Parallelogramme Lods Loengde og Brede forandres, uden at Arealets
Stsrrelfe enten forsqes eller formindskes. Alt entfette foranlediger da folgende
tvende Opgavers Oplosning:
I. At

ved vidllsftigere Hegn formedelst Jordloddens Figur.
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I. At bestemme, hvormeget stsrre Hegnet agikcing cn retvinklet paral
lelogram Lod bliver, fremfor om cn retvinklet Qvadratlod af lige Indhold,
alk efterfom Forholden mellem den Parallelogramme Lods Lcrngde og Brede

forandres fra 14 til 10 gange faa lang som den er bred.

Beregningsreglerne for dette Tilfalde ere felgende:
j)

Til det Tal, som viser, hvormange gange den Parallelogramme Lods

Brede indeholdes i dens Lcengde, lceggcs en Unitet.
2) Fra denne Sum afdrages det Dobbelte af kvadratroden af det Tal,
som udtrykker, hvormange gange den Parallelogramme Lods Brede inde
holdes i dens Lcrngde.
3) Den udkommende Forfkiel divideres med det Dobbelte af kvadratroden
af det Tal, fom forhen ti emit betegner, hvormange gange den Parallelo
gramme Lods Brede indeholdes i dens Lcengde.
Qvotiemen viser, hvor
meget Hegnet om den Parallelogramme Lod er storre end Hegnet omkring
den qvadrate Lod af lige Indhold *)♦
Exempel.
*) Den analytiste OploSningSmaade, hvorpaa de arithmetiste Oplosningsreglcr ere grun»
dede, er folgende: Scrt den retvinklede Parallelogramme Lods Brede — z, dens Lcengde
= mz, saa at Lodden er m gange saa lang som den er bred, og den retvinklede Qvadratlods Side — a, saa da den Parallelogramme Lod stal vcrre af lige Indhold med den
qvadrate Lod, og den Parallelogramme Lods Indhold bliver — mi1, men den qvadrate
Leds Indhold — a3, saa er mz3 = a3; altsaa z2 =
at den Parallelogramme Lods Brede bliver —

fslger, at da z —
oa

-p—,

bliver dens Lcrngde —

ci fri

og z =

= a: Zm, saa

men da dens Lerngde er — mz, saa
p~,

altsaa bliver den Parallelogramme

x

LodS Hegn = p— + p^ ; men da den qvadrate Lods Hegn er — 4a, saa er Forstiel-

flet parallelogram Lod af lige Indhold, nemlig hvad Part den Forstiel i Hegn udgisr
af Qvadratloddens hele Hegn.
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Exempel.
Scet at den Parallelogramme Lod er 4 gange saa lang fom
den er bred, saa lcegges 1 til 4, efter den første Regel, fom giver 5, hvor
fra, efter den anden Regel, afdrdges det Dobbelte af Qvadratroden af 4,
der er 4, da det Overskydende bliver 1; denne udkomne Forffiel divideres,
efter den tredie Regel, med 4, og da viser Qvotienten, som bliver Z, at den
retvinklede Parallelogramme Lods Hegn bliver Z ftørre end Hegnet omkring en
retvinklet Qvadrculod af lige Indhold, naar den Parallelogramme Lods Lcrngde
er 4 gange faa stor fom dens Brede, og følgelig vil og Hegnet om den pallelogramme Lod koste 25 Procent mere end omkring O.vadratlodden, som er af liga
Indhold.
Ester denne Beregningsmaade er beregner:

i. Tabel,
som viser, hvormeget større Hegnet bliver omkring en retvinklet parallelogram
Jordlod, fremfor om en retvinklet Qvadrculod af lige Indhold, alt eftersom
Loddens Lcrngde er fra iZ til 10 gange saa lang som den er bred, og tillige
hvormange Procent første Hegn koster mere end andet.
Naar den retvinklede Paralle saa er Udtrykket af den Brok,
logramme Jordlod er det An font viser, hvormeget Hegnet
tal gange saa lang som'bred. om den Parallelogramme Lod
er stsrre end om Qvadratlodden af lige Indhold.

*1 gange saa lang fom bred
il..........................
*1..........................
nl_
‘‘“2.

-

-

-

-

-

2-3.

3
----31...................................

31 “ “ - “ 31..........................
4..........................
41................................. *

-

Udtrykket af de Procent,
font den Parallelogramme
Lods Hegn vil koste mere
end Hegnet omkring Qvadratlodden.

f

0,006
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,13
0,15
0,18

=
=
—
=
=
--e=
=
=

6,2

----- 1

n 't 2
n '■> e

czx
—

0/27

= Tq7ö

3%
5Y
fö
fy
T%
iVo
i»
fy

XX
fO
X

2
4
6
8
10
-3
15
18
20
22
25
27

Procent
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
41

ved vidtloftigere Hegn formedelst Jordloddens Figur.
Naar den retvinklede Paralle saa er Udtrykket af den Brok/
logramme Jordlod er det An som viser/ hvormeget Hegnet
tal gange saa lang sour bred. om den Parallelogramme Lod
er siorre end om Qvadratlodden af lige Indhold.
41 gange saa lang som bred
41.................................
5..................................
51..................................
51...................................
51
-----.
6
------

-

-

-

-

-

61...................................

6å..................................
7.................................
71..................................
71..................................

0/29
0,32
0,34
0,36
0/39
0/41
0/43
0/45
0/47

—
=
—
—
8=2
“
—
=

Tcfe
Too
Ä
1V0

0/49
0/51
0/53
0/5 5
0/57
0/59
0/6 r
0,63
0,65
0/666
0/68
0/70
0/72
0,739

—

165
/00
100
11

"10Ö
jV
H
s97

too

=
=
—
—
=
--=
=
—
=
=
-
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Udtrykket af de Procent/
som den Parallelogramme
Lods Hegn vil koste mere
end Hegnet omkring Qvadratlodden.

29 Procent
32
—
34
—
36
—
39
—
41

—

43
45
47
49

—
—
—
—

51

—-

53
—
55
—
71...................................
"ioö
57
—
8..................................
tVo
59
—
61
—
8å . ....................................
63
81..................................
li
65
664 —
9
91..................................
1£
68 - —
91..................................
/0
7oJ —
91
1#
72
—
10
ÄVö
73io —
Naar da en retvinklet parallelogram Lod er f. Ex. tre gange saa lang som
den er bred, sees af Tabellen, at den fordrer
niere Hegn end en O,vadratlod
af lige Indhold, og koster 15 Procent mere ar indhegne.

H....................

II. At udfinde, hvormeget stsrre Hegnet omkring en retvinklet parallelo
gram Lod er, fremfor omkring en retvinklet Qvadratlod, naar den Parallelo
gramme Lod er halvanden gang saa stor som den gvadrate Lod, og begge LodVty Samling. V. B.
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der ikke dcstomindcs, efter Reduction til en og samme Hovedklasse, ere af eenS
oeconomiff Vcrrdie efter Taxationen, og det alt eftersom Forholden mellem den

Parallelogramme Lods Lcrngde og Brede forandres, samt tillige beregne, hvormange Procent den Parallelogramme Lods Indhegning vil koste mere end Qva-

dratloddens Indhegning.
Beregningreglerne ere folgende:
1)

Til det Tal, som viser, hvormange gange den Parallelogramme Lods
Brede indeholdes i dens Lcrngde, lcrggcs en Unktet, og denne Sum hal

veres.
2) Det Tal, som viser, hvormange gange den Parallelogramme Lods Brede

indeholdes i dens Lcrngde, kages sex fold, hvoraf uddrages Qvadrattoden,

hvilken divideres med et Tofold af der Tal, fom viser, hvormange gange
den Parallelogramme Lods Breds indeholdes i dens Lcrngde.
3) Dette ved anden Regel udfundne Tal multipliceres med det ved forsis

Regel beregnede Tal, og fra Produkten fradrages en Uniret, da det Ud
kommende viser, hvormeger Hegnet til den Parallelogramme Lod er storre
end Hegnet til Qvadrarlodden, der rr af samme occonomiffe Vcerdie, da
det, fom forste er storre end sidste, udtrykkes i Part af den qvadrate Lods
hele Hegn *)♦

Exempel.

*) Den almindelige Oplssningsmaaöe, hvorpaa de arithmekiste Beregningsregler ere
grundede, er folgende: Sat den Parallelogramme Lods Brede = z, dens Lcrngde
= mz, saa ak m tilkendegiver, hvormange gange Loddens Bred« indrhsideS i denS
Lcrngde, öa er den Parallelogramme Lods Indhold = mz2; fætte5 nu QoadratloddenS Indhvld =? a2, saa rr hver Side af samme = a; bo folger af Opgavens Beturgelse, at nn2 = i|a2, eftersom den Parallelogramme Lod formedelst de mange
fvage

ved vidtløftigere Hegn formedelst Jordloddens Figur.
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Seer den Parallelogramme Jordlod er 4 gange saa lang fom

Len er bred, saa lcegges i Folge den fsrste Regel en Uniter ril Taller 4, som
giver 5; denne Sum halveres, som giver LZ.

Efter den anden Regel mul

tipliceres 4 med 6, som giver 24, hvoraf Qvadrairoden er 4,89.89, og naar
dette Tal divideres med 8, udkommer o,6123.

Efter den tredie Regel mul

tipliceres der efter fsrste Regel udfundne Tal 2f med det efter anden Regel be

stemte Tal 0,6123, hvis Product er 1,5303, og derfra drages en Unitet, da

det Overblevne, nemlig 0,5303, viser, at den Parallelogramme Lods Hegn er
tÄ

storre end den qvadrare Lods Hegn, og at sslgelig lidet over halvanden

gang saameget Hegn udfordreS om den Parallelogramme Lod, som omkring den

qvadrare, uaar den Parallelogramme Lod er sire gauge saa lang som den er bred,

Kkkk 2
svage og ringe Jorder, ben indbefatter, imod at den qvabrate Lod ansees at have godr
Jorder, ansattes at vare halvanden gang saa stor i Areal som den qvabrate Lod; men

af Ligningen mz2 — i^a1 folger, at 2mz1 — 3a2, altsaa z.1 = ~, o<|z = a/-5-,

bliver = 4a; folgelig Forskiellen mellem begge H--------- , — ^(6m)
m

Parallelogramme Lod udkraever mere end den qvabrate Lod, tilkiendegivrt i Part af
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og indbefatter saa ringe Jorder, at den behsver at v«re halvanden gang saa

stor i Areal som den qvadrate Lod, der bestaaer for det meste af gode Jorder,
Efter disse Beregningsregler er udregnet

il. Tabel,
som viser, hvormeget stsrre Hegn, der udfordres omkring en retvinklet paral

lelogram Jordlod fremfor om en retvinklet qvadrat Jordlod, i Tilfalde at den
Parallelogramme Lod indeholder faa stor Andeel af ringe Jorder, at den paa

lige Jordskyld har halvanden gang saa stort Areal som Qvadraklodden, der

indbefatter for det meste gode Jorder, hvis occonomiske Vcerdie udgior, efter
Reduction til een Hovedklasse, det samme som den Parallelogramme Lods samt

lige Jorder efter lige Reduction, og det beregnet for alle de forffiellige Tilfcrlde, da den Parallelogramme Lods Lcengde er fra 13 til 10 gange saa lang

som den er bred, og hvormange Procent den Parallelogramme Lods Hegn foster

mere end den qvadrate Lods Hegn,

Raar den retvinklede Paralle saa er Udtrykket af den Brok,
logramme Lod er det Antal som viser, hvormeget Hegnet
om den Parallelogramme Lod
gange saa lang som bred.
er siorre end om Qvadratlodden, der har samme oecononliffe V«rdie.
il gange saa lang som bred

lå.................................
iå.................................
2
----2
X
^4.
2X
2^
-----

3...................................

'

0,23 ncesten
0,2 5 =
0,27 =
0,29 =
0,32 —
0,3? —
0,38 —
0,41 =
0/44 —

å
å

Udtrykket af de Procent,
som den parallelogramnre
Lods Hegn vil koste mere
end Hegnet omkring Qvadratlodden, naar forste er
ij gang saa stor sonr sidste.

23I Pecent
25
—
271% ’
29/5 —

T?

32tö —

35
H

35|
38f
4if
441%

£5-5
år

—
—
—
—

3i

bed vidtlsftigcre Hegn formedelst Jordloddens Figur.
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Naar dcn retvinklede Paralle saa er Udtrykket af den Brok,
logramme Lod er det Antal som viser, hvormeget Hegnet
om den Parallelogramme Lod
gange saa lang som bred.
er stsrre end om Qhüdratlodden, der har samme oeconomiffe Van-die.
31 gange saa lang sormbred

0,47
0,50
v,5Z
o,5 5
0,58
0,61
0,64
0,67
- 0,69
0,72
0,75
o,77
0,80
0,82
0/85
o,87
0,90
0,92
o,94
> o,97
o,99
1,01
1,04
. 1,06
1,08
1,10
M3

=e

ex

ex
ex

xx

=
ex

=

_A7_

471 Procent
—
S3
—
5 5Ä —

100

T
2
_5_5_
IOO

i r
20

58t% —

22
50
6 r
IOO
I 6
25
J5_7_
IOO
JL?_
IOO
XL

6i| 64A 67
—
69^0 72/0 —
75
—
77t —
80/0 —
8 “ 15 —

L5
sz:

EX
EX
XX
2X3

—
XX
EX
EX

4

77
IOO
4

5

4X
5O
T 7
IOO
9_

IO
2 i
25

47

—
EX

1/5

=

r/o

=

I 2%

EX

Ifo

XX

1 IOO

XX

8St'ö —

20

JL7L

50
97_
IOO
_22_
IOO
T-X-

=

Udtrykket af de Procent,
som den Parallelogramme
Lods Hegn vil koste mere
end Hegnet omkring Qvadratlodden, naar forste er
11 gang saa stor som sidste.

1 IOO

'

871
90
92!
94f
971
991
ioif
i04i%
io6,%
108I
11 of
113

—
—
—
—
~
~
—
~
—
—■
—
—

Naar da en retvinklet parallelogram Lod er f. Ex. sf gange saa lang
fom bred, saa sees af Tabellen, at den fordrer en halv gang mere Hegn, eller,
Kkkk 3
som
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som er det samme, halvanden gang saa meget Hegn som en Qvadratlod, der
er af samme oeconomiske Vcrrdie, under den Forudscetning, ar den Parallelo
gramme Lod indbefatrer saa ftor Mcengde af de ringe Jorder, imod at den qva-

drare Lod har for det meste gode Jorder, at den desaarsag er paa lige Hartkorn

halvanden gang saa stor som den qvadrate Lod; og den Parallelogramme Lod
koster da over 50 Procent mere at hegne end den qvadrate Lod, eller over halv

anden gang saameget.

III. At bestemme, hvormeget stsrre Hegnet omkring en retvinklet paral
lelogram Lod er,

fremfor om en retvinklet Qvadratlod,

naar den Parallelo

gramme Jordlod indbefatter saa mange af de ringe Jorder, at den er dobbelt
saa stor som den qvadrate Lod, der beftaaer for det meste af gode Jorder, da
begge Lodder ere af eens oeconomisk Vcerdie efter Taxationen, og der alt efter

som Forholden mellem den Parallelogramme Lods Lsengde og Brede forandres,

famt tillige beregne, hvormange Procent den Parallelogramme Lods Indheg
ning vi! koste mere end Qvadratloddens»
Beregningsreglerne ere felgende:

1)

Til det Tal, som viser, hvormange gange den Parallelogramme Lods
Brede indeholdes i dens Lcengde, lcegges en Unitet.

2) Det ved denne forste Regel udkomne Tal divideres med kvadratroden af

det Dobbelte af det Tal, som viser, hvormange gange den Parallelogramme

Lods Brede indeholdes i dens Lcengde.
3)

Fra den ved anden Regel udkomne Qvotient asdrages en Unitet;

da

viser det Overblivende, hvormeget Hegnet til den Parallelogramme Lod er

stsrre end Hegnet til den qvadrate Lod, der er af samme oeconomiske Vcrrdie, skiondt i Areal kun halv saa stor som den Parallelogramme Lod, da
det,

ved vidtloftigere Hegn formedelst Jordloddens Figur.
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det, fom dennes Hegn er sterre end Qvadrarloddens, udtrykkes i Part af
den qvadrate Lods hele Hegn *)♦

Exempel.

Sort den Parallelogramme Lod er 4 gange faa lang fom den

er bred, faa lorgges dertil c 11 Unitet, fom giver 5, og da det Dobbelte af det
Tal, fom viser, hvormange gange den Parallelogramme Lods Brede indehol

des i dens Lcengde, er 8, og Qvadrätroden deraf er 2,8284, faa, naar 5

divideres med 2,8284, udkommer-1,767, og naar en Uniter derfra drages,

viser Resten 0,767, at til en parallelogram Lod, hvis Loengde forholder stg til

dens Brede som 4 til 1, udfordres /0% eller U mere Hegn end til en qvadrar
Lod
*) Den analytiske Oplssningsmaade, hvorpaa be arithmetiske Oplesnkngsregler ere grun»
dede, er folgende: Sat den Parallelogramme Lods Brede = z, ligesom forhen, og bens
Loengde = tm, den qvadrate Lods Indhold = a2, altsaa enhver Side i samme = a;
saa folger, ot den Parallelogramme Lods Indhold er = mz2, og da den skat vcere dob,

belt saa stor som den qvadrate Lod, saa er mz2 - 2a2, altsaa z =

<v det samme, z =

men

ba

/ saa er z -

, eller, som
og da Heg

net omkring den Parallelogramme Lod er = 2z-l-2mz, saa er 2z4-2mz — 2 a ^(2 m)

4" 2a/z(2m) =

+ 2a^^/'(2m); men den qvadrate Lods Hegn er — 4a; altsaa er

den Andeel'Hegn, som den Parallelogramme Lod fordrer mere end den qvadrate Lod, saa
m) — 4a/ og naar den udtrykkes i Part afben qvadrate Lods

er stgrre end den qvadrate Lods Hegn.
Folgeiigen blive de Procent, som den paral,
lelogramme Lods Hegn koster mere end den qvadrate Lods, udtrykt ved den Storrelse

00, efter hvilken Formel Procentene be»
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Lod af lige occonomiff Vcrrdie, men fom formedelst de gode Jorder, den ind
befatter, er kun halv saa stor i Areal som den Parallelogramme Lod, der for
det meste bestaaer af ringe Jorder.
Efter disse Beregningsregler er udregnet

III.

Tabel,

fom viser, hvormeget storre Hegn der udfordreS omkring en retvinklet parallelo
gram Jordlod, fremfor om en retvinklet Qvadratlod, i Tilfcrlde at den Paral
lelogramme Lod indeholder saa stor Andeel af ringe Jorder, at den paa lige
Jordffyld har dobbelt saa stort Areal som Qvadratlodden, der indbefatter fov
det meste gode Jorder, hvis oeconomiske Vcerdie udgior det samme som den
Parallelogramme Lods Jorder tilsammentagne, og det beregnet for alle de forskiellige Tilfalde, da den Parallelogramme Lods Lcengde er fra iZ til io gange
saa lang som den er bred, og tillige hvormange flere Procent ferste Hegn koster

end andet Hegn.
Naar den retvinklede Paralle saa er Udtrykket af den Brok,
logramme Jordlod er det An som viser, hvormeget Hegnet
tal Zange saa lang som bred. om den Parallelogramme Lod
er storre end om Qvadratlvdden, der har samme oeconomisse Vcrrdie.

i| gange saa lang som bred
if.................................
-z.................................
2
----2j.................................
2|.................................
så....................................
3.................................

3 i..................................
3i
31
4....................................
41.................................
41................................

0,42
o,44
0,46
O, SO
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0,6 6
0,70
, 0,7 3
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0/8 3

=
=
—
=
=
=

=

=
"
=
=
"

H
11
H
1
T%’ö
.
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To^o
lo
1%
Too
If
f
"xoo

Udtrykket af de Procent,
som den Parallelogramme
Lods Hegn vil koste mere
end Hegnet omkring Qva
dratlodden, naar fsrste er
dobbelt saa stor som sidste.
42J Procent

44io —
46/0 50
—

.

S3?
56X
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63A
6S/0
»70
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83Ä

~
—
—
—
—
—
—
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Na ar den retvinklede Paralle saa er Udtrykket af den Brok,
logramme Jordlod er det An som viser/ hvormegek Hegnet
tal gange saa lang som bred/ om den Parallelogramme Lod
er stsrre end om Qvadratlodden/ der har samme oecono
mi ffe Van-die.

4å gange saa lang som bred

o,86
0,89
0,92
0,95
o,99
1,02
i,o;
1,08
1,10
I/I3
1,16
1,19
1,22
1,25
1/27
1,30
1/33
»/35
1/38
i,40
1/43
1/45
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Udtrykket af de Procent,
som den Parallelogramm«
Lods Hegn vil koste mere
end Hegnet omkring Qvadratlodden/ naar fsrste ee
dobbelt saa stor som sidste.
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—
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—
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—
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—
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—
145/0 —
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Naar da en retvinklet parallelogram Lod er s. Ex. to gange saa lang som
den er bred, saa sees af Tabellen, at den fordrer en halv gang mere Hegn, eller,
som er det sammef halvanden gang saa meget Hegn som en retvinklet Qvadratlod, der er af samme oeconomiae Vcerdre, under den Forudsætning, al den
Parallelogramme Lod indeholder saa stor Älangde af de ringe og svage Jorder,
tit den desaarsag er paa lige Skyld dobbelt saa stor i Areal som den gvadrate
Lod, der for det meste indbefatter gode Jorder, og den Parallelogramme Lod
N; Samling. V. B.
Lll l
koster
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kosier da, eftersom Tabellen udviser, 50 Procent mere at indhegne end den
qvadrate Lod, eller halvanden gang saameget.
Da man almindelig kan regne, at en Bondegaard paa 8 Tonder Hartkorn
i det ringeste har 60 Tonder Land, Ager, Eng og Grcssningsjordcr, og altsaa
kan anscetteS at indeholde 840000 Qvadratalen, saa, naav dette Areal er afsat
i en retvinklet Qvadrat, bliver Siden til Jordlodden ncesten 916^ Alen; altsäa
dens hele Hegn 3666 Alen eller 1222 Favne. Indhegnes dette med dobbelt
Steengicrrde, vil det kosie'omrrent 1222 Ndlr.; hegnes med enkelt Steengicerde, vil Hegnet koste omtrent 734 9tDlr.; indhegnes med dobbelt Jorddige, vil
Hegnet koste omtrent 123 Ndlr., og hegn es med enkelt Jorddige, da vil Hegnet
koste ongefcer 98 Rdlr.; indhegnes med levende Gicerde, vil Hegnet noget noer
koste 208 Rdlr.
Na ar paa lige Hartkorn haves en Lod bestaaende af saa ringe Jorder, at
den maa have dobbelt saa stor Jordsmon fom den anden Lod (der for det meste
bestaaer af gode Jorder) for at vcere af eenS oeconomiff Vardie, og den retvin
klede Parallelogramme Lod, som bestaaer af de ringe Jorder, er fire gange saa
lang som den er bred, imod at den Lod, der bestaaer af de gode Jorder, har en
retvinklet Qvadvats Skilkelse, hvis Sider alle ere ligestore; saa vil den Paral
lelogramme Lod af svage Jorder koste 937 Rdlr. mere at indhegne med dobbelt
Steengicrrde end den retvinklede Qvadratlod, som bestaaer af gode Jorder; der
imod vil den Parallelogramme Lods Hegn koste 562 Rdlr. mere end Qvadratloddens, naav den skal hegnes med enkelt Steengicerde; og 94 Rdlr. mere, naav
der ffa! hegnes med dobbelt Jorddige; men 75 Rdlr. mere, naav der ffal heg
nes med enkelt Jorddige; derimod J 59 Rdlr. mere end den qvadrate Lods Hegn
vil koste, naar den ffal hegnes med levende Gicerde. Dette Exempel har jeg
alene anført, for derved at give Overbcviisning om, hvor overmaade betydeli
gere Hegns - Omkostningerne med en svag Jordlod ere, end med en Jordlod, der
bestaaer af gode Jorder, scerdeles naar den svage Lod har en retvinklet parallelo
gram Skikkelse, saaledcS, at den er fire gange saa lang som den er bred, imod
at Lodden med de gode Jorder har en retvinklet, ligesidet FiirkcmlS Figur.
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Hvad Fordeel har det for det mennesselige Kisn/
at der gives flere Sprog i Verden?
Ved

Anders G a mb o r g>

Forerindring.
jeg i Dag 14 Dage havde den 2Ere forste Gang at mode i delte Sel

skab, blev den filosofisse Classe anmodet om at (omfe paa et Sporgsmaal, som
kunde tiene til Priisopgave for indevarende Aar.
Det faldt mig da ind at
foresiaae: Hvad Nytte det har for det mennesselige Kion, at der gives
siere forssiellige Sprog i Verden. Een af mine Venner, som jeg for
talte mit Forsat, bad mig at opsatte mine Tanker derom, og forelase Selssabet.
Dette fandt jeg og faa meget mere passende, som Sporgsmaalet ved
forste Hiekast synes paradox, i det at man sadvanligviis anfeer de siers Sprog
for et Onde.
Da denne Materie derfor heller ikke af nogen, faavidt mig er
bekiendt, er behandlet, faa smiggrer jeg mig med, at man vil bare over med
Manglerne i denne fliden Afhandling, der tilmed i faa kort Tid under adssillige andre Forretninger er udarbejdet.
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Hvad Fordeel har det for det menneskelige Ki»n,

Man har ofte nok klager over den store Ulejlighed af de mange Sprog i

Verden.
"Det koster saa megen Msie og Besværlighed", hedder det, "at
"leere flere Sprog, og uden Sprogkundskab er man ofte ikke alene baade dov
"og stum blandt sine Medmennesker, men kan ikke engang hente Viisdom i
"Fremmedes Skrivter."
*
"For Videnskaberne-", hedder det fremdeles, "ee
"det til ikke liden Ski,de, at deres Dyrkere ikke have falles Sprog.
Vi"venskaberne maae gaae langsomt frem, fordi det ene Menneske ferst efter
"lang Omvei kan bygge fort paa det anders Grundvold."
Det er langt fra mig at ville ncrgte Dit Sande i disse og flere Klager i
Anledning af de mange Sprog i Verden.
At det ofte er til ikke liden Ulej
lighed, at det ene Menneske ikke uhindret kan meddele sig det andet formedelst
forskielligt Sprog, hvo kan tvivle derom?
Og at Videnskaberne vinde, jo
flere de dyrkes af, er ligesaa uncegtcligk.
Men hvad om man ved blot at betragte Uleilighederne af de flere Sprog
glemmer at efterspore og opssge de Fordele, som det paa den anden Side har
for det menneskelige Kion, at der gives flere Sprog i Verden?
Hvad om
den tilforn ligesaa almindelige som vrange Forestilling, at de flere Sprog vare
en Virkning af den fortornede Guddoms Straffedomme, har giort, at man
har anfeet Sproggenes Forskiellighed for et absolut Onde?
- Er det sandt, at enhver Ting har to Sider, som den kan sees fra; og
at der er intet Ondt, som der jo og er noget Godt ved: skulde dette saa ikke
og finde Sted i denne Henseende?
Skulde der vel flet ingen Nytte vcrre ved
Sproggenes Flerhed i Verden?
Jeg mener, derom kan heller ingen Tvivl
vare.
Har end Sproggenes Forskiellighed endeel Uleiligheder forbundne med
sig saavel for Videnskaberne som for del enkelte Menneske under adskillige
Omstcendiaheder, saa har den dog og fra andre Synspunkter betragtet saa
store Fordele, at vi med Feie kan afvise hine Klager.
Men hvilke ere da
diffe Fordele, der flyde af de forskiellige Sprog i Verden?
Er det Menneskets store Kald at lcrre at kiende den hele ham omgivende
Natur og alle dens enkelte Dele med Aarsager og Virkninger, og det saa
nsie som mueligt; og det ene Menneske til den Ende kan og bor nytte det
anders Erfaringer og Iagttagelser: saa seer jeg i SproggeneS Flerhed eller

Forskellighed

en rug Kilde til den menneffelMKundffabö Udvidelse.
Ethvert
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Ethvert Sprog indeholder et Magazin af Forestillinger og Begreber,
som Menneskene paa forffiellige Steder og til forffiellige Tider have abstrahe
ret sig.
Eftersom man nit har feet en og samme Ting anderledes et Sted
end et andet, saa har man og benoevnet den anderledes i et Sprog end i et
andet.
De forffiellige Ord i forffiellige Sprog ere egentlig Afbildninger af
Ting og Gienstande, betragtede fra forffiellige Synspuncter eller under forfkicllige Biomstændigheder.
Naar altsaa Mennesket Icerer flere Sprog, seer
han i Ordene en og samme Ting fra forffiellige Sider, og faaer derved langt
klarere og fuldstcendiqere Begreber om Tingen, end han ellers ved ikkun eet
Navn fik.
Ja de Erfaringer, som ligge til Grund for en og samme Tings
forffiellige Venervnelse i de flere Sprog, vare maaffce aldrig giorte, i det
ringeste ikke saaledeS bragte til andre Menneskers Kundskab, hvis ikke Ved
kommende paa samme Tid havde maattct skabe nye Ord, der fik Indpas, og
bleve opbevarede af deres Medmennesker, just fordi man der ingen Ord eller
Navne havde til kiffe selvsamme Gienstande i Forvejen.
Ligesom man med Rette siger, at der ikke gives fuldkomne Synonymer
i noget Sprog, men diffe alnd ere forskiellige fra hinanden ved et eller andet
Bibegreb (*
):
saa giorlder dette ligeledes om et og samme Ord i forffiellige
Sprog.
Heraf folger (ar jeg i Forbigaaende skal bemcerke det), ar en fuld
kommen Oversættelse af et Sprog i et andet er aldeles umuelig; og at altsaa
de, der lade sig noie med blotte Ovcrscettcls.r, isår af Sprog, der ere meget
forffiellige fra deres Moderemaal, nodvendigviis gane glip af en Mcrngde
intereffante Forestillinger.
Af det Anfsrte flutter jeg fremdeles, at det er
ikke saa gandffe rigtigt, hvad man saa ofte horer sige, "at Kundskab af flere
Sprog er ikkun en Nogel ril Vivenffaber og Lcrrdom, og ikke Lcerdom selv?
Grundig Kundffab af flere sta ens Modersmaal meget forffiellige Sprog
giver 06 baade fuldstcendigere og tydeligere Begreber, og Icerer os tillige, fra
hvilke Synspuncter diffe og hine Nationer have anseer denne eller hiin Ting.
Man tillade mig ar oplyse mine Tanker med er Par Exempler.
Llll Z
Der
(*) SaaledeS udmark? LovenS mange Navne i det arabiske Sprog sig ved forskiellige
Bibegreber.
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Hvad Fordeel har det for det menneskelige Kion,

Det hebraiske Ord, DIN, der betyder et Menneffe, betegner tillige
at Mennesket er Jord.
Denne Biidee: Mennesker er Jord, falder ingen
ind ved det danske Ord, Menneffe; men falder enhver Orientalist ind ved det
hebraiffe DIN.
Lceser eller horer jeg det gråske Ord
, som ligeledes betyder et
Menneffe, saa faaer jeg strax en gandffe anden Forestilling om Menneffet.
Jeg t center nu ikke: Menneffet er Jord; men jeg maae forestille mig Menneffek som det stolte Dyr, der vender Ansigtet i Vciret.
Dersom det latinffe Ord, homo, deriveres af
eller humus, maae
man ligeledes tcenke sig Menneffet som Jord, og man kan formode, at det er
det hebraiffe DIN, der er overfar efter sin Betydning.
Vistnok bruger
bande Cicero og stere romerffe Skribenters ofte Ordet homo saaledes, at det
involverer en Biforestilling af Svaghed og Ringhed i Modscrtning til vir.
F. Ex. Si complecti hominem volueris, d. e.: Dersom Du vil rage
Dig af den arme Karl.
An poteram infitiari, me efie hominem,
communem naturæ fen fu m repudiare (*).
Saaledes er og ofte Betydnigen af humanus; f. Ex. aliqvid humani paflus; Homo fum,

humani nihil etc. (Terent.)
Ordet, Gud, har ligeledes i de forffiellige Sprog forffiellige Bibe
greber.
De hebraiske Ord,
DTI^N, rftiT, indeholde Bibegrebec af
Styrke, Hoihed, Evighed oq Ufora'nderlighed; alksaa den starke Gud, den
hoieste eller rilbedelsevcrrdige Gud, den evige og uforanderlige ).
(**
Det gråske Ord, ©sog, saavelsom det latinffe, Deus, har vel en Bi
forestilling af Frygt, allsaa det frygtelige Vcesen.
Plato (in Cratylo) de

riverer Gerr af Sew curro, at der ffulde sigte til de sig bevcrgende Stierner;
Herodot derimod af tem pro
qvafi TEvreg ra navret, n^ay^ara.
Men man forklare det og som man vil, saa er det dog en uncegtelig Sand
hed, at man i de aldre Sprog ikke forbandt den filosofiffe Forestilling dermed,
som vi i de nyere Sprog forbinde med Ordet, Gud. Man talte og om Guder
i Fler)
(*

)(**

N o 11 e n i i Lexicon Antibarbarum. p. 977. Ed. 2.
Maaskee har Sf? sigtet til Solen, hvorfra Gråkernes eMc; , üg niKDY mrv kan
i sin frrste Begyndelse vel have vcerer SliernerneS Gud, d. e. Solen.
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i Flertallet, uden at vet stovte dem, hvilket vi efter vort Begreb om Gud ikke
ere istand til (*).
Som nu Ordene i forssrellige Sprog forskaffe fuldstcendiaere og rigtigere

Begreber, faa cre Sproggene og med Rette at ansee for et Supplement til
mange Videnskaber og disses Historie hos forstiellige Folkeslag.
Adssillige Nationers Historie er enten aldeles ikke optegnet, eller Efter
retningerne ere ved Tidens Lcrngde forkommede eller meget nfuldstcendig beva
rede til Efterkommerne; derimod have deres Sprog, efterat de selv vare udstekkede af Jorden, vedligeholdt sig.
Deraf ere vi nu istand til at slutte saare
meget i Hensigt til deres Seeder og Skikke, deres Religion og Tcenkemaade,
deres Kultur og Opklaring.
En blot Ordbog over et fremmed eller uddod
Sprog, der af mange ansees for den tsrrcste af al Lekture, fan fra denne
Side betragtet give Stof til faare vigtige og interessante Opdagelser.
9?«at?
nogle Folk f. Ex. ikke have andet Navn til at betegne Gud med end Tordneren,
faa er dette ene Ord tilstrakkeligt tit at give os Begreb om deres hele religiose
Tcenkemnade.
Enhver Historieskriver og Alderdomsforsser betiener sig derfor
af Ords Etymologis til at bestemme dette eller hiint Folks Oprindelse, denne
eller hiin Opdagelses egentlige Fsdeland, samt Videnssabernes Gang fra der
ene Folk til det andet.
Som Gråkernes xaptKos og Romernes kamelus
viser, at de ikke have kicndt dette Dyr, ferent) de tillige fra Orienten erfarede
dets Navn; faa rebe ogsåa mangfoldige grasse Ord i forssiellige Videnssaber
disses ferste blide Fcrdreneland.
At Kaffe og Potatos ikke have hiemme i Eu
ropa, uagtet de der kan dyrkes og trives, falder enhver i Ainene ved deres
blotte Navne.
Dog det er ikke blot Historieskriveren og Alderdomoforsseren, fom kan

drage Nytte af de flere Sprog, men for Filofoftn ere disse af den alleryderste
Vigtighed.
Dersom det er sandt, hvad Pope siger, at det egentlige Studium for
Mennesset er Mennesset selv: faa bor man iscrr sege at forssaffe sig Kundssab
i flere
(*) Selv Paulus siger: "Omendffisndt der ere flere Guder baade i Himmelen oa paa
"Jorden, som der virkelig ere mange Guder og Herrer, saa have vi o. s. v." i C or.
8, 5»
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i

flere gamle saavelsom udyrkede Sprog.
Der er intet, hvorved Menneffet
nsiere kan leere at tiende sig og sin Art, end just de flere Sprog.
De flere
Sprog tils-mmeutagne udgwre et stort Speil, hvori den menneffelige Aand
faa at sige kan beffue sig selv Ansigt til Anpgt.
I de flere Sprog ligger den
menneffelige Forstands Historie synlig for Menneffet selv.
Var der ikke
mere end eet Sprog i Verden, var dette uden Tvivl forlcrngst blevet uddyrket
ril en saadan Fiinhed eller Aandelighed, otti jeg fan maae tale, at dets forste
Sandselighev ikke vilde voere at erkiende.
De udtryksftilde Onomatopoietika,
hvoraf man med Rette kan (tutte faa meget, vilde vare forsvundne.
At Gråkerne i Hensigt til SproggeneS Oprindelse og andre didhenhsrende Materier ikke bragte det videre, men i Sprogfllosofle have maattet
levne saa mange Laurbar til de Nyere, kommer efter mine Tanker af, at de
saa lidet kiendte til fremmede Sprog.
De rag og udyrkede Sprog kiendle

man

blot efter Fabler og upaalidelige Fortallingee.
I de nyere Tider derimod har man ved Hielp af Sprogkundskab og til
forladelige Reisebeffrivelser ikke alene opdaget SproggeneS menneffelige Oprin

delse, men og
som uden flere

den menneffelige Forstands successive Udrukkling og Fremgang,
Sprogs Kundffab ncrppe kunde have fundet Sted.
De store Fremffridt, som forffiellige Dele af Filosofien i de nyere Ti
der have giort, maae vi for det meste takke Sp ogfilosofien for.
Men denne
Sprogfilosofie, hvor ringe og mager ffulde den ikke vcere, hvis der ikke var
mere end eet Sprog; hvis ikke den menneffelige Forstand ved flere Sprogs
Sammenligning havde uddraget mange vigtige Resultater?
Jeg anseer det for overflsdigt videre at indlade mig heri, da det er saa
almindelig bekiendt.
Thi, at jeg ikke ffal tale om et af dette SclffabS Med
lemmer (*), der og fra denne Side har indlagt sig Udsdelighed, hvo kiender ikke

en Leibniz's, en Lamberts, en Herders, en Tiedemans, en Michaelis's,
en Bergiers, en de Brosses's, en Harris's, en Monboddo's med fleres
Fortjeneste i saa Henseende?
Men jeg maae endnu tale om hvad Fordele
Flerheden of Sprog har sor Poeterne.
Dersom
(*) Herr EtatSraad Tetene.
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Dersom Poesien er en saare betydelig Kunst, der mere end nogen anden
bidrager til at fornoie Menneskene og formilde deres Sceder; og gode Poe
ter desaarsaq med Fsie ere anseete for det menneskelige Kiong Velgiorere: faa
bor vi vistnok ikke vcere ligegyldige ved noget, som kan befordre Poesiens stsrre
Fuldkommenhed.
Jeg vil her ikke tale om, at forffiellige Sprog have forffiellige Egen
skaber, der gisre dem mere eller mindre skikkede til Poesie og Musik i Almin
delighed, eller til dette eller hiint Slags i SerrdeleShed, endffiondt dog deraf
Tilflyder Mennesket det Gode, at han settles istand til at uyde siere Fornoiclsec
i det Hele; men jeg vil blot vise, at Poeten kan drage stor Nytte for sin
Kunst af flere forffiellige Sprogs Kundskab.
Af hvad jeg for erindrede, at et og samme Ord i forffiellige Sprog ud
trykker tilligemed Tingen ogsaa adffillige Biforestillinger om samme, folger
umiddelbar, at flere Sprogs Kundffab maae forsyne Poeten med de ffionnests
Billeder, de fineste Tanker.
Fortreffelige Poeter have derfor heller ikke for
somt deraf at drage Nytte.
Naar det hebraiffe Ord, DIN, som jeg for
sagde, involverer den Biforestilling, at Mennesket er Jord, faa er denne
Idee af manae baade oeldre og nyere Poeter brugt og gientaget, oq af deres
Medmenneffer alkid hort og lcest med nyt Behag.
Hiin ffisnne Fiction!
Gud ffabke Menneffet af Skov (af Jorden), og bl«ste Liv i hans Neese,
(Gen. 2, 7.), har uden Tvivl deraf sin Oprindelse.
Ja derfra skriver vel
og Fablen om Prometheus sist.
Gellert synger smukt:
Wie sicher lebt der Mensch der Staub,
Sern Leben ist ein fallend Laub, o. s. v.
Og hvor deiliq siger ikke Thaarup:

-O, Kongeson! lad Smiggers Stemme
Dig ei forføre til at glemme,
At Jordens Gud er Stovets Ssn.

Det graffe Ord,
der betegner et Menneffe, men tillige udtrykker
den Forestilling, at Menneffet vender Ansigtet i Veiret, synes npaativlelig
at vcere den forste Kilde, hvorfra Ovid har faa.et den ffisnne Sammenlig
ning mellem Menneffet og Dyrene:

Xli Samling. V. 25.
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Pronaqve qvum fpectent animalia cetera terram,
Os homini fublime dedit, coelumqve videre
Juffit et erec.tos ad fidera tollere vultus.
Metamorph. I. 84.

Det er derncrst en bekiendt Sag, ot raa og udyrkede Sprog ere de messt
billedrige Sprog-, der just af den Aarsag ere fortrinlig skikkede ril Poesis
Denne'Egenffab taber sig efterhaanden som et Sprog ved Filosofiens Dyrk
ning faaer Ord til at betegne abstrakte Begreber.
Heraf er det tillige begri
beligt, at jeg i Forbigaaende skal berøre det, at Poesie er celdre end Prosa,og at ethvert Land naturligviiS frembringer store Poeter Icenge ser der opstaaer
nogen Filosof af Betydenhed.
At vide dette er vigtigt for Digteren i et kul
tiveret Land, hvis Sprog er meget dyrket.
Han kan deraf uddrage den Re
gel, at han bør søge at orientere sig i sit dyrkede Sprog, og fee at fatte sig
ind i et udyrket.
Og for med Hcrld at kunne giøre dette, bør han studere
raa og udyrkede Sprog.
De fattigste Sprog (ikke just de østerlandske) give
i den Henseende det rigeste Udbytte.
Et Sprogs Armod er det, som bedst
kan lotte Poeten at skildre.
I de udyrkede Sprog seer Poeten hvorledes man
af Mangel paa Ord, der betegne abstrakte Begreber (fordi den menneskelige
Forstand under saadanne Omstændigheder endnu ikke har giort flige Abstraktio
ner), nødvendigviis maae male og beskrive hvad man skal sige.
Naar man
s. Ex. i et lidet dyrket Spro- intet Ord har til at betegne det abstrakte Begreb,
riig: faa maae man male den rige Mand, saaledes som han virkelig er, nem
lig som den, der enten har faa eller faa mange Kameler, barrer saadanne KlorLer, har Selv- og Guldkar eller Penge i en vis Morngde.
Skal man ud
trykke et lykkeligt rügt Land, faa maae man beskrive det som det, der har
Overfiødighed paa Korn, eller flyder med Melk og Honning 0. s. v.
Hvad
nu Digteren i det raa Sprog giør af Nødvendighed, det skal Digteren i et
kultiveret Sprog giøre efter frit Valg.
Hiins digteriske Fortjeneste er af den
Aarsag ikke stor, fordi han giør en Dyd af Nødvendighed; hans Fortjeneste
er ikke faa meget hans egen fom mere Tidens og Sprogets; men den kultiverte
Digters Fortjeneste er stor, naar han forstaaer at afholde sig fra abstrakte Ord,
og forne passende Malerier isteden.
Man
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Man har sagt, ar L«rdom er ikke alene overflodig, men endog skadelig
for Poeten.
Disse skal lcrse og studere Naturen isteden for Bsger.
Ved
Bsger blive de ikkun Efterabere, men den uudksmmelige Naturs Betragtning
gior dem til det, de skal vcere, ril Skabere.
Jeg vil ikke ncegte Pastanden.
Roms ffionne Litteratur, der for stsrste Delen er blot Efterlignelfe af Gr«kernes, faavelfom flere Tiders Erfaring synes at stadfaste den.
Men bek«nker man vel, hvor vanskeligt om ikke umueligt det er for Poeten faaledes rig
tig at betragte Naturen, just fordi han ved hans Opdragelse forst har l«rt at
tiende Ven efter andres Underviisning ved Beger i et dyrket Sprog?
Er ikke
Sproget er Glas, hvorigiennem Mennesket betragter Naturen?
Er Glasset
siebet til et Mikroskop, saa kan han vel deri see enhver liden enkelt Deel tyde
lig; men at see de storre Dele, eller flere i Forbindelse, lader han vel v«re.
Jgiennem det dyrkede Sprog seer Mennesket Genstandene ikke saaledeS, som
de forekomme hans Sandfer, men saaledeS, som de efter lang Stirren fore
komme den menneskelige Forstand.
For derfor rigtig at kunne betragte Na
turen, troer jeg Poeten bor studere raa og udyrkede Sprog.
Der vil han
bedst opdage, hvorledes Naturen forekommer det sandselige Menneske, og
hvorledes den altsaa bor males.

En anden Fordeel, som Sproggenes Flerhed har for det menneskesige
Kion, bestaaer deri, al den menneskelige Forstand derved forsynes med en
ligesaa nyttig som behagelig Beffieftigelse. De flere Sprog riene den
menneskelige Forstand til at ove sig med, hvorved dens formelle Fuldkommen
hed fortrinligen befordres.

Har man anfeet skrivtlige Aabenbarinqer, uden. Henfyn til deres Sand
hed eller Falskhed, for velgisrende og fordelagtige for det menneskelige Kisn,
fordi Forstanden derved har faaer noget at ove og beskæftige sig med, og fordi
den evige Commenteren over hellige Boger har virket ti! almindelig Cultur'og
Oplysning: fa o er det egentlig Beskæftigelsen med de flere og dsde Sprog,
der har den Fortjeneste, og det faa meget mere, som Beskieftigelsen med hel

lige

Boger ikke sielden har havt de gyseligste Folger for det menneskelige K»on.

Disse ere altsaa de fornemste Fordele, der tilflyde det menneskelige Kion
Sproggenes Flerhed i Verden, og de ere ester mine Tanker saa betydelige,
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at, forudsat det var mueligt, det hele menneskelige Kisn havde ikkun eet Tungemaal, man alligevel ikke havde Acrrsag til at beklage sig over, at der gives

fiere.
Men waaskee undrer nogen sig over, at jeg siet ikke har bersrt den for
delagtige Indflydelse, som Sproggenes Forskellighed har i Hensigt til PaNiotisme.
Vistnok er denne Indflydelse saa kiendelig, at den falder enhver
i Hinene, der toenker over de flere Sprogs Virkning; men jeg har alligevel
wed frie Villie sorbigaaet at tale derom, af Aarsag nemlig, at jeg ingenlunde
anscer samme for noget Godt.
Thi saa meget som de flere Sprog paa den
ene Side virke til Patriotisme og indbyrdes Velvillighed, saa meget virke de
og til Had og Forfelgelse mod dem, der ikke have f«lleS Sprog.
Alle uop
lyste Mennesker, og Det er desto vcerre! den stsrste Hob, ansee scedvanligviis
dem, der have et andrt Sprog end de selv, for ganrsk. andre Mennesker,
for en flettere Race, som de nceppe skylde Retfardighed end sige Menneffckieclighed. Hos raa og ukulriverte Folk er en Fremmed og en Fjende gierne synonyme Ord; og en Fremmed er den, som har er andet Sprog.
Dersom altsaa Sproggenes fordelagtige Indflydelse paa Patriotismen kunde nogenledes
veie op imod den skadelige Indflydelse samme har i Hensigt til dem, der ikke
hore til samme Folk eller Land: saa var det alt hvad vi kunde onske.
Men
og dette tor jeg ikke haabe.
Patriotisme, der selv hos oplyste Nationer ikke
sielden ferer ril Uretfærdighed mod andre Folk, vilde uden Tvivl finde Sted,
om og det hele menneskelige Kien havde er fcelleS Sprog, og derimod Vilde
Had eg Forsolgelse imod Fremmede blive mindre.

Nogle

s
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Nogle Anmcerfninger
angaaende

Havets Ebbe og Flod paa de Danske og
Norske Kyster.
Af

Paul

Lovenorn.

ra den Tid, at mon har antaget den store Nedtons Attraetionstcrre, har
man ferst kundet angive en sandsynlig Aarsag tit den periodice, og paa de
Undtagelser ncer, som tilfcrldigc Aarsager foranledige, ordentlige Forandring
af Havets Vandspejls Stigen og Falden eller foranderlige Hside, som fa a
mcerkelig viser sig mod Landenes Kyster, hvilket vi kiende under Navn af Ebbe
og Flod, og som paa visse Steder er saa betydelig, og haver saa uendelig
mange Virkninger, hvilke ere saare vigtige at kiende for de Soefarende.
Ingen tvivler nu paa, at dette Phoenomen jo fremkommer ved Virk
ningen af Solens og Maanens Attractionskreefter, ar Havet, dette paa vor
Jordklode saa let flydende Legeme, som omgtver endeel deraf, riltrcrkkes af
de ncerm ste Himmellegemer, hvis Afstand i Forhold med deres Masser gior
denne Virkning kiendUig; derfor haver og Maanen heri en sterre Indflydelse
end Solen, uagl-»: dens Masse er saa uendelig meget mindre, fordi den igicn
er saa meget ncecmere, saa at man regner at Solens Attractions Indflydelse
er kun omtrent en Fierdepart af Maanens,- hvilket dog modificeres paa utallige
Maader ved disse Himmellegemers storre eller mindre Afstand i deres Lobeba-
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ner;' men saa meget er vist, at naar vores Jordklode ikkun var, fa a at sige,
en Kierne, hvis hele Overflade var Hav uden Land, eller i det mindste ubety
delige Her derpaa, saa ville man udentvivl kunde udregne den bestemte Tid,
naar der maatte vcere hsi og lav Vande paa enhver opgiven Plet af Kloden»
nit er dette igien ubeskrivelige mange Forandringer underkastet ved Landenes
Beliggenheder, Krumninger, Bugter, Gienncmffceringer af Sunde, Søens
forffiellige Dybde, med mange flere Biaarfager.
Vi lare derfor ikkun ved
Erfarenhed til hvad Tid der er heit og lavt Vande paa et opgiven Sted, samt
ogfaa hvormeget Vandet stiger og faloer, og naar man først bliver bekiendt
dermed, saa kan man giøre nogenlunde fiffet Beregninger for der Sted, da
det følger temmelig bestemte Regler i Henseende til Tiden, det afvexler, efter
bemeldte Himmellegemers Standpuncter imod vores Klode, og naar man der
for tiender den saa kaldte Havnetid paa et Sted, det er til hvad Klokkeflet
højeste eller laveste Vande indtrceffer der, den Dag det er Nye- eller Fuldmaane, saa kan man beregne hvad Klokkefltt det bliver høit eller lavt Vande paa
paa samme Sted enhver anden opgiven Dag.
At indlade mig i den hele vidt
løftige Theorie om hsit og lavt Vande, eller Ebbe og Flod, er ikke her min
Hensigt, og fiirdeü paa saa mange andre Steder; men jeg troer altid det
fortiener Opmcrrksomhed, at give Agt paa en eller anden speciel Omstcendighed, og forklare eller i det mindste forsøge at giette Aarsagen til et eller andet
Phoenomen, og det er alene det jeg her haver til Hensigt: nemlig ved at fremscette nogle almindelige Anmcerkninger over Ebbe og Flod paa de Danske og
Norske Kyster, samt forsøge at forklare hvorfor der er ordentlig Ebbe og Flod,
høi og lav Vande, og en deraf følgende regulair og stark Strøm i Indløbet
til Corsøers og SkielfkiørS Havne, og kun netop saavidt mig er bekiendt paa
disse tvende Steder af de Dänske Kyster, da det ellers er saa lidet "mcerkelig
paa disse Landes Kyster og i deis andre Havne.
At der ikke kan vcrre mcerkelig Ebbe og Flod i et lidet indlukket eller med
Land rundtomcirklet Hav kan let forklares.
Der er derfor faa liden Kiendelse
deraf i Middelhavet; men i Astersøen er der flet ingen, uden aleneste her
foran omkring ved de Danske Kyster, men som fremvirkes fra Oceanet giennem Nordsøen og videre igiennem Kattegattet, da det derefter taber sig til intet
tangere hen i Astersøen»
Det er allerede i Kattegattet saa lidet, at det er kun
ved
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Aed stilagtig og stadig godt Veir at man paa Kysterne i denne Havbugt kan
kiende Vandets ordentlige Stigen og Falden, hvilken som sagt retter sig for
nemmelig efter Maanens Phaser, og da er een til ro Fod den hoieste lodrette
Forskiel man sordvanlig kan iagttage.
Saasnart det blaser nogen stccrk Vind,
fra hvilken Side det endog er, saa scrtteö Havers Overflade derved i Bevcegelse,
og en Vandmasse sores derved altid fra eller til Kysterne, og dette foraarsager
efter de forffiellige Direcrioner et ubestemt heiere eller lavere Vande mod Land
bredderne, saa man ikke mere kan beopagre den regulaire Ebbe og Flods Virk
ning.
Besynderlig giver Vestnordvest og nordvestlige Vinde et temporair
heir Vande i Kattegattet og paa de Danske Kyster, naar de i Nordsoen ere
stcerke og noget vedvarende, ved det de jage en Colonne Vand af HavetS Over
flade i oprejsende Bolger for sig, som indesluttes i et mindre Rum, altsaa

mcerkeS mod Landbreddene.
Upaatvivlclig er den idelige Bevcegelse, som Havet scrtteS i ved bemeldte
Himmellegemers Attractionskraft, Hovedaarsagen til Stremmen i Havet, og
naar den betörte Hypothese havde Sted, at hele Klodens Overflade var Hav,
saa fulgte og deraf ak Strommen blev regulair, den fik en bestemt Direction
og en bestemt Styrke eller Hastighed.
Men af Landenes saa meget uregelnrnssige Dannelse paa Kloden folger, at ei aleneste Dircclionen, men og
Sirommens Hastighed maae forandre sig i det uendelige, saavel i det store
Ocean, men scerdeles i de mindre, indesluttede Farvande. Dog er Landenes
Figurer eller Dannelse ikke de eneste Aarsager, uden i specielle Tilfcrlde, til
Skremmenes forskiellige Dircetioner.
Vindene, der have Kraft nok til ar
sarte Soens Overflade i Bevoegelse, virke og med til Stromgang; udfaldende
Floders Vunde, med flere Aarsager spiller her Medroller.
Da der ere saa
mange Aarsager, hvis Krcefter tilmed variere fra Hieblik til Sieblik, som
deeltage i at frembringe den omhandlede Virkning, Strom i Havet, saa er
det ei at undre, at den menneskelige Forstand ikke er tilstrækkelig at udgrandske
Folgerne, og bestemme Regler for Strommenes Lob, og at man saa lidet tien
der til dem, endog i meget bekiendre Farvande; kun paa de Skeder, hvor, for
medelst bestemte locale Aarsager, Strommen enten fremvirkes ved det fra Lan
det bestandig udfoldende Vand, som af Floder, eller Ebbe og Flod har den her
skende Overmagt over alle de andre Aarsager, blive Strommenes Direclioner
og
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og bestemte Tider, i hvilke de folqes, requlaire, for faavidt vi forud kunde
vide dem. som kil Exempel om Srrsmmen lebet ud eller ind til en-Havn.
Jeg sagde i foregaaende al det var en Erfarenhedssag, luen grundet
paa narurliae Aarsager, at Vandets ordentlige Ebbe og Flod lod sig paa de
Danske Kyster ikke kiendelig iagttage, uven naar det var stadig godt Vejr;
at Vindene, som satte Vanders Overflade i mcerkeliq BevSrgelse, giorde at
disse ttlfceldig fremvickede Vanders heiere eller lave Standning mod en Kyst,
hvilken Virkning forblandede sig saa, at man ikke mere kunde bemcerke Flo
dens og Ebbens Orden; ikke destomindre maa denne Orden upaarvivleliq be
standig vcere der, formedelst det Tryk, Vandmassen faaer fra dens v?sse,
fkisndt langt borrliggende Aarfag i Oceanet; og nu er det om vi kunde for
klare hvorledes dette viser sig tydelig ifcrr ved Skielffisr og Corgser, oq ikke
saa kiendelig paa andre Steder ved de Danske Kyster i og indenfor Kattegattet.
Jndlobet til hver af dlsse tvende Havne have dette nlfcrllcö, at der er
overnraade smalt, og Landets Kyster falde af til begge Sider ud imod Seen,
saa det danner saa at sige Figuren af en Tragt; men strax indenfor Jnelsbet
udvider sig et stort Bassin eller Bugt; ved Corsoer er der kun esn, ved Skielfkisr er der trends Bugler, den ene indenfor den anden, og Skiclflkror B- oe
gaaer over Communicarionen af de tvende inderste eller det smale Lob, som
forener dem.
Denne
gier intet til Forklaringen; thi Hovedsagen
er, at det er et forholdsmæssig stort Bassin indenfor, som kan modtage det
indgaaende Vand.
Formedelst denne tragtsormige Dannelse, som disse Havnes Mundin
ger have, folger, at naar nu den omtalte Impression fra Oceanet virker her *
udenfor, og om den end ikke kunde det paa Overfladen, hvtlken er sat i Be
vægelse af Vinden, dog som virkelig existerende i den hele Masse, var den
endog kun fornemmelig paa nogle Fod under Overfladen, saa ved det Vandet
stiger i det bredere eller yderste af Tragten, lad dct vcere det var ikkun nogle
Linier, maa denne Vandets Stigen blive til Tomme noget lcmgere inde, hvor
Tragten bliver fumlere, oa maaskee til Fods Horde ret i Mundingen eller det
srnaleste; nu maa altfaa Vandet stromme ind, og som det finder et stort Bas
sin indenfor, modtages og udbredes over dettes hele Overflade, fom bliver i
de

6

Timer 12 Minuter, Vandet regulair voxer, til en anseelig Masse.
Det
mindste
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mindste nu Vandets virkelige Høide taber sia udenfor ved den fra Oceanet nsdvcndig virkende Ebbe, faa maa dette i Bugten indkomne Vand igien stiax ud
iqiennem det fmale Lob med forholdsmæssig Styrke, og fcrrdelcs i Havnens
Munding frembringe en vegulair ind- og udgaaende Skrom, Ebbe og Flod.
Uagtet Broen ved Skielssiør ligger over Købet mellem de tvende inderste Bug
ter, som der kulers Noer, er Strømmen baade ordentlig oa stærk under denne
Broe; men i Havet strax udenfor Mundingen af disse Havne er Strømmen
meget uordentlig, beherffet fom sagt for det meste af Vindrue med fl^re Bi-

aarsaaer, og Vandets Falden og Stigen ved Ebbe og Flod er næppe mere
mærkelig.
Hvorvel jeg har sagt, at jeg ikke kiender flere Steder paa de Davsse

Kyster i og indenfor Kattegattet, hvor Ebbe og Flod viser sig faa ordentlig,
fom netop i Indløbene til Corsøer og Skielssiør Havne, faa kan dog lignende
Snuauoner frembringe lignende Virkninger i mere eller mindre Grad. Saaledi.6 troet jeg ar kunde bekræfte min Sætning ved det der i faa Henseende viser
sig ved Indløbet til IstfiordtN paa Nordsiden af Siælland.
Her er ligeledes
en temmelig ordentlig Ebbe og Flod; dog, saavidt mine Erfaringer, erhvervede alenste ved en meget kort Opholdstid og Efterspørgsel hos Kystbeboerne,
er det ikke fuldt faa bestemt og regulair som ved de førstmeldte Skeder; men
Kysten udenfor løber mere af til begge Sider, og danner ikke faa meget den
tragtmæssige Figur; Aabningen er ogsaa meget videre; Havbugten eller Bas
sinet indenfor derhos og forholdsmæssig meget større, faa at det ved Floden
indgaaende Vand breder sig ud i en betydelig større Overflade, og desaarsag
kan de regulaire Virkninger her ikke blive faa kiendelige, og Biaarsagerne
faae mere Indflydelse.
Den samme Omstændighed, fom her viser sig i det
Smaae, kroer jeg og at være Aarsagen, hvorfor paa nogle Steder Vandets
Falden og Stigen ved Ebbe og Flod er faa meget stor, at Forfficllen paa den
lodrette Høide i den Tid af 6 Timer, er nogle og tyve til tredive, ja end over
40 Fod, nemlig naar Landenes Beliggenhed er saaledes, at de afgive, om
jeg faa kan udtrykke mig, en tragtagrig Figur, hvis brede Aabning vender
ud mod Oceanet eller et Hav, hvor Ebbe og Flod viser sig betydelig; saaledes
veed man, at i Bristols Canal paa den vestlige Kyst af Engelland stiger Van
det fra der er lavest til der er høiest indtil 45 Jod.
I det Farvand, fom simSamling. V. D.
NNNN
vel
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pel hen kaldes Canalen, og som adffiller Engelland og Frankerig, der er og

Ebbe og Flod meget starr?, og vilde sikkert bringe Vandet til meget sterre Hside
mod Kysterne, ifald Tragten var lukket imellem Dover og Calais, men nu

har det Udflugt til Nordsoen; deraf og den Virkning, ar Strommene ere her

saa heftige.

Hvad Nordsoen betret ffer, da kunne Ebbe og Flod .ikke blive

meget bemcerkelig, fordi den er begramdset af Jylland og Norge paa den ostre
Side, og med Engelland og Skotland paa den vestre Side, naar den ikke

havde Communication med Oceanet dcels igiennem Canalen, men fornemme
lig ovenfor Skotland mod den aabne See.

Nogle faa Anmærkninger vil

jeg deraf tage videre Anledning at lilfoie, belraffende hsit og lavt Vande paa
de vestlige Danffe og paa de Norffe Kyster.
Paa Kysten af Norge begynder man ferst ret at kiende Vandets ordent

lige Falden og Stigen ved Ebbe og Flod omtrent ved Skudcsnas eller for Aab-

ningen af Stavangersbugten, hvilket er paa Holde just ligefor den nordlige
Ende as Skotland, og altsaa tvers for det store Ocean; det bliver ordentligere
cg stcerkere,

samt de deraf folgende Stromme,

som forncrmmes mellem de

Her og Skicer, den Norsike Kyst er belagt med, mere rcgulaire alt som man

gaaer mere nordpaa; men naai; man ganer fra Siavangersbugtcn sondenefter
langs den Norske Kyst til LindeSnttS, aftager Ebbe og Flod paa Kysten mær

kelig, og ved LkndeSnas samt Kysten deromkring og et Stykke indenfor tien
der man sier ikke til Ebbe og Flod, i det mindste maa det vcere snare lidet, og
fom taber sig g a nt ffe vcd de tilfældige hoiere eller lavere Vande, da Kystbe-

boerne, som dog ere Lodse, Fiffere og Soefolk, intet vide deraf.

Gaaer

man nu videre over til Jylland, formarkes nogen Ebbe og Flod igien.
Her
ved maa man bemcrrke, at fra omtrent Midten af fen vestlige Kyst af Jylland
ffyder der en Grund ud, som ved Laudet er bred, men ender med en Slags

Spids, lidet krumboiet, hvorfra udentvivl dens Navn deriveres, da de Seefarende
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farende falbe den Horner; den gaaer omtrent otte Mile ud i Soen med fa a

grunde Vande, at Skibe ikke uden Fare kunde seile derover og paa mange
Steder aldeles ikke.

Denne ligesom deler den under Kysten ved Ebbe og Flod

foraarsagede Strom; langs den Jydffe Kyst nordenfor Hornet gaaer Srrommen med Floden nordpaa, men med Ebben sondenefter.

Den Strom, som

uordenfor Hornet har sin Oprindelse af Ebbe oq Flod, er ikke meget sicerk, og

den sterste Forskiel af hoi og lav Vande i stadig Veir er i det horste to Fod,
«aar Vind og andre Aarsager ikke indblande sig;

dog er det denne Ebbe og

Flod, som virker ind i Kattegattet og mod de Danske Kyster paa den Side.

Neden- eller sondenfor Hornet er Strommens Gang det Modsarre, nem
lig med Floden gaaer Stremmen ssnderpaa,

men Ebben gaaer nordefter;

ydermere forncemm^S Forandringen af Ebbe og Flod mere og mere alt som

man gaaer fra Hv'net sydefter, og i Mundingen af Hamborger Elv veed man
at den er betydelig, nemlig 9, 10 til 11 Fod jcrvn Tid og derover.

Dette

kan, efter mit Begreb, ikke have anden Aarsag end Landenes Beliggenhed,
som er saaledes, at Bugten oppe ved Elven faacr en tragtagtig Figur, hvis
Munding vender mod Nordsoen, og da her ingen Giennemstugt er for Van
det,

som trykker fra det Bredere til det Smalere ind i Bugten,

in a a det

reise faa meget mere mod Landkyfterne, og folgelig der foraarsage stor Forskiel paa hoi og lav Vande og deraf flydende stanke Skremme.

Dette kan

ikke mede mod en lang Kyststrækning, og som ved en ombeiende Runding ha

ver faa at sige et Echappement for. Vandel, som den nordlige Kyst ovenfor
Hornet har ved Omboiningen til Skagen, og derfor er Forskiellen af hsi og

lav Vande saa liden der.

Den Ebbe og Flod, som virker saa mærkelig paa Hamborger Elv, er
udentvivl communicem ind i Nordsoen giennem Canalen, og rrcekker sig langs

den Hollandske Kyst.

Naar.man beskuer Landenes Beliggenhed paa et Ge-
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neralkaart over Nordseen, faa vil man udentvivl kunde finde en Rimelighed

for den anførte Erfaring om Delingen af hen Strem, font ved Ebbe og Flod

viser sig paa den Iydffe Kyst fra oven og nedenfor Hornet.

Men Indtrykket af Vandets, Stigen og Falden ude fta Oceanet, sonr
gaaer nord forbi Skotland, formoder jeg videre at virke fornemmelig -vers ind
imod Norge under den 59de Grads Latitude og nordefter, men ikkun at have
liden Indflydelse i den sydligere Deel af Nordsøen, og det Noget, fom der
dog maa vcere, finder et Mødende eller Modstand omtrent midt i Nordsøen af

den Flod og Ebbe, som kommer igiennem Canalen, og derved giør en Deel
af Nordsøen faa ar sige passiv for Forncrmmelsen as Ebbe og Flod, og hvilket

da maa træffe just paa Heiden og ved Kysten af Lindeönceö, hvor Erfaringen,
fom i Foregaaende er anført, viser,

at der sornnmmeö aldeles ingen Ebbe

eller Flod.
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Tillag til Afhandlingen om Barometret.
smedens at min Afhandling om Barometret var under Trykken ere mig ts

Varker blcvne bckiendte, som jeg troer ikke at burde undlade at omtale, for
ar sortte Publicum be-dre istand til at bestemme Voerdien af mine Ideer, og be-

domme dem.
Det ene er:

Voyage de M. de la Peyroufe, a Paris,

Plaffan, 1798, 8V0.

chez

Her er det, font denne Reisende beretter (Tom. 3.

S. 29) at have erfaret ncer ved Kysterne af Corea, vestenfor Japan, mellem
350 og 36° nordlig Brede; en Beretning, der indeholder et nyt BeviiS for

ntin Mening om de gårende Dunster i Atmosphären.

"Denne Dag (26de Mai 1787) var en af de Donnesie paa vort Tog,

"og en af de interessanteste for de Pejlinger (releveinents),
"giort paa en kyststrækning af meer end 30 ftanstke Mile.

som vi havde

Uagtet det smukke

"Veir faldt Barometret til 27 Tom. 10 Lin. (franff Maal); men da dets

"Angivelser adskillige Gange havde varet falske, saa fortsatte vi vor Cours
"indtil Midnat langs med Kysten, hvilken vi skielnede ved Hielp af Maane-

" finnet.

Vinden sprang nu fra Syd til Nord med sårdeles Heftighed, uden

"at nogen Skye havde anmeldt dette Vindspring.

Himmelen var lys og

"klar, men den blev meget sort, og jeg var nsdt til at styre fra Land, for ikke
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” at faae en Lager med østenvindene (*).

Havde imidlertid ingen Skye ad-

" varet os om denne Forandring, havde vi dog ikke destomindre havt en Ad" varsel herom, fom vi ikke forstod, og som maaskee ikke er saa let at forklare.
"De,

som vare paa Udkik, ffrege fra Toppen af Masterne,

at de folede

" nogle brandende Dunster, der kom som af Piben af en Ovn trak forbi

"som Pust, og fulgte paa hinanden i en Mellemtid af et halv Minut.
"Officererne stege op i Masterne,

og folede den samme Hede.

" turen var paa den Tid 14 Grader (af Reaumur) paa Dakket.
"kede et Thermometer op paa Stangefalingen ),
(**

Alle

Tempera-

Vi ffik-

hvilket steg til 20 Grader.

” Imidlertid traf disse Hedepust (boufées de chaleur) meget flux paa hinan«

"den forbi, og i Mellemtiderne var Luftens Temperatur den samme som ved
"Vandets Overflade.

Vi udstode om Natten en Byge fra Nord, som ikkun

"varede i 7 til 8 Timer; men Havet var stark oprørt."
Det andet Vark, hvorom jeg bor tale, er M. Saussüre's om Hygro-

metrien.

Jo mere denne Skribent er i Besiddelse af den offentlige Agtelse,

jo mere er det dens Pligt, som oprigtig seger Sandheden, at veie hans

Grunde og studere dem.
Denne Forfatter beretter at have fundet ved Forssg, at, ved en Tem

peratur af Jiskulde, indeholder en Cuvrkfod Luft, fom er mattet med usyn

lige Dunster, omtrent 4 Gran Vand, og at fra denne Temperatur af indtil
22 Graders Varme (paa NeaUMMs Thermometer) imodtager den ved Sa

turation i Gran for hver Grad.
Denne
(*) At faae en Lager (etre affalé) er, naar en mod Landet stärkt blasende Vind driver
Skibst saaledes ind paa Kysten, at det ikke igien kan komme ud fra Landet, eller,
som det hedder til Soes, ikke kan klare Landet, og solgelig er bestandig i Fare for
ar stsde an.

(**) Stangefalingen (barres,des perroquets) er det Sted paa den sverste Mast, hvor
de, som ere paa Udkik, opholde fig.
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Denne samme Forfarter paastaaer, at dersom Luften, ved en Tempe

ratur af 15 Graders Varme, gik paa engang over fra en fuldkommen ror ril
en med usynlige Dunster fuldkommen saturcrt Tilstand, saa vilde dens Ela

sticitet blive foreger /5 ved Tilsætningen af derre nye Fluidum; og han flutter

deraf, at den ogsaa vilde blive lettere, fordi, under denne samme Tempera
lur, Vagten af Dunst forholder sig til Vagten as Luft, som 10 ril 14.

Her have vi en berømt Physiker, som paastaaer, ar Luften kan paa
engang tabe af sin Voegk, og bekomme Elasticitet ved at blive betynget med
Dunster.

Vi ville ikke paaanke de delicate Experimenter,

paa hvilke han

grunder en Theorie, der strider imod de fadvanlige Begreber, som vi have
anfort om denne Materie; vi ville lade 06 neie med at bemerke, hvad Virk
ning dette,

efter de Data, som han anfører, vilde have paa Barometret.

Lad 05 fatte altsaa, at Luften virkelig, naar Qviksolvet havde en Høide af
28 franffe Tommer, gik paa engang over fra en fuldkommen tør til en fuld

kommen salurert Tilstand.

Deraf vilde folge, at den til Qviksolvet svarende

Colonne af Luft maatte indeholde

Luft mindre end forend Saturationen,

og eftersom Vcegren af denne Colonne var dengang lig 28 Tommer af Qviksolv, maatte dens Voegt i Luft vcrrc bleven formindsket
eller lidet mindre end

af en Tomme.

af 28 Tommer,

Men dette Tab er ikke et virkeligt

Tab i Borgten af Luftcolonnen, eftersom, medens den saaledes laber — af
sin Volumen i Luft, faaer den igien — af dens Volumen i Dunst.

Da nu

Borgten af Dunster antages at forholde sig ti! Vcrglen af Luft, som 10 til 14,
saa vil Vcegren i Dunster, som Colonnxn har imodtaget, vare lide^meer end

43ö af en Tomme; CokonnenS virkelige Tab i Vagt vil altsaa ikkun vcrre om
trent 1V0 af en Tomme, og følgelig vi! Qviksolvet ikke forandre sig to Limer
i Tilfalde af de yderste Omstcrndigheder.
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Man seer altsaa, at denne Aarsag, omendskisndt stridende imod andre
PhysikereS Begreber om Barometrets Forandringer, dog ikke ere istand til
bedre at forklare disse.

Men hvormange Indvendinger kan man desuden ikke

gisre imod denne Lære selv!

For det ferst- existere ikke disse Pderlighedcr i

Naturen, og Atmosphären er aldrig hverken fuldkommen tsr eller fuldkommen

mættet med Dunster.

Skulde selv i dette sidste Tilfalde — Volume af

Luft kunne nsiagtig erstattes ved en lige Volume af Dunster?

Da disse ud-

gisre et elastisik Fluidum og ere lettere end Luften, saa maatte de i Grunden

sammentrykkes af den, og følgelig indtage et mindre Rum.

Men overalt

handles der i de Iagttagelser, som vi have anført, ikkun om usynlige vand

agtige Dunster,

og der feiler meget i,

at det skulde være disse alene, som

svæve omkring i Luften, og der forbinde sig med hinanden.

Chemien giver den Mening Medhold om en Tilvoext i Tyngde hos den

atmosphæriske Luft, naar den forbinder sig med Dunster, o. s. v.

See Af

handlingen.
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Register.
A.
Aaboe Skieppemaal. Pag z.
Aal beregnet til gammel MatriculS Hart
korn. io.
Aarbilder beregnet efter Hartkorn, io.
2tbildgaard, p. <£. Kort Beretning om
det Kongelige Nakuralcabinet i Madrid,
med en Beskrivelse over er gigantisk Ske
let af er nyt ubekiendr Dyr, som er op
gravet i Peru og bevares i delte Mu
seum. 402. s. Madrid.
Acephali. Beskrivelse over adskillige SlagS
af disse Misfostce. 105 - log. Forskel
lige Arter af Bern, som ere fodte uden
Underlivets Bcdoekuiug. jog. Beskrivel
se over tvende saadanne Misfostre. 109.
Undersogelse, om Indbildningskraften hos
Moderen er Grunden til flige Afvigelser.
113 0. f.
Adelheit. 43.
Advatici, hvad Folkcflag derved forstaaes.
84»
Agnes, Pfaszgrev Lonrads Datter. Phi
lip August bcgierer hende; hun afsiaaer
Tilbudet; givter sig med Henrich L-ves
Son. 65.
Agnes, Berthold IV. Datter, givter sig
mcd Philip Augrrst. 66, 67.
Agonata, hvad Insecter derved forstaaes.
335Agrippa, Henr. Lorn., Informator hoS
Lhristian II. Bsrn. Munkene udgive
ham for en Troldmand. Hans Skrivter
og Dsd. 99.

XX'S Samling. V. D.

Albertus Magnus, hans magiske Kund
skaber og Skrivter. 99.
Alemaner, deres gamle Boep«l. g;. Naar
dette Navn forst forekommer i den romer
ske Historie. 85- Navnets Betydning.
1. c. Hvor dette Folks Dialekt endnu
bruges. 86.
Anders Snuefen. s. Andreas Sunonis.
Andreas Sunonis, Kantsier i Rnud VI.
Tid. 57.
Apono, Petr, de, hans Styrke i Trost
domskunsten, og Skrivter som tilloeggcs
ham. 97, 98.
Arent Berntsens Bestemmelser af Pund
Korns Vagt. 3, Krigs UdspiSningStaxt.
452.'
Arentz, F. <C
om Lysets anden Aber
ration. 341. s. v. Lyset; om Skygge
aberrationen. 357. s. Skyggen.
Arinadillen. 40 9.
Arnas Magncens, hanS genealogiske De
duction i Skilsmissesagen imellem Philip
August og Prindsesse Ingeborg. 43.
Aste, sammes Vcrrdie beregner efter Hart
korn. 10.
Assassinernes Bonge. 66.
Aftacus, el Genus af Krebsarten. 335.
Aubenton, O’. 412.

B.
Balduin, s. Elisabeth.
Bang, I., om et Menneske mcd Noegle i
Form af Fugleklser. 464-465.
Ba»
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Bester. 6o8>
Barometret. Ridder La Loudraye om
Barometret, ost isar om de Aarsager,
som foraarsage Qviksolvets Falden deri,
rraar Luften er betynget med Dunster.
528. Bestemmelse af Ordet Luft og At»
mosphare. 529. Hvad der har givet
Anledning til at beregne Atmosphärenlodrette Heide over Jorden. 529. Hvo
Ler forst har bestemt Nefractionen. 529.
s Luftens Tyngde kart af aerostatiste Ma»
skiner. Hvad Slutninger man har dra«
get om Luften af Suepomperne og Bakometerne. 529. Adskillige LardeS Mening cm Luftens Tyngde. 530 0. f.
Enten Luften betragtes som et Element
eller et Aggreaat, saa er AtmospharenS
Luft om os aldrig i en fuldkommen reen
Tilstand. 532. De Dampe, som opstige
nf Jorden, ere ikke af eet Slags. Fslgen deraf, og Virkningerne heraf igien
paa Qviksolvet. 533. Urigtigheden af
Len Formodning, at Vindens Hastighed
skulde virke paa Qvikfslvct. 533, 534
*
Qviksolvets Fald har bragt nogle paa den
urigtige Tanke, nt en Co'onne Luft be«
tynger med Dunster var ikke saa tillig,
som en Colonne tten Luft. 534. Urig»
ligheden i fccriK Sserning. 534. Phy»
fui have af Luftens Elasticitet villet for»
klare Qviksslvets Fald. 534/535- An,
Lre af den chcmisse Operation, som man
kalder Prcecipiraiion. 535. La <Loudraye troer, at den Luft, som er bcryn»
get med Dunster, virkelig er tungere end
en lige Masse af reen Luft, men at der
gives en Aarsag, som formin'-sker Virk
ningen heraf, og syneS at gisre Luften
lettere. 536. Tabel over de forffiellige
gydende elastiffe Legemers specifikt Tyng
der, sammenlignede med Luftens Tyngde.
536. Underssgelse om hvad Aarsagen er
ril, at den Luft, som i Grunder er let
tere, synes lunger«? 537.
Tilfalde,

naac man tilsoetter Luften ligeartede Dun>
ster. 537. Tilfcrlde, naar man tilsortter
Luften forskielligartede Dunster. 538»
Stormen- og Regnens Indflydelse paa
Barometeret. 539, 540. Resultat. 541
*
Beviser af Erfaring. 541 - 543. De
nyere ChemisterS Indvendinger, og Be»
svarelse herpaa. 543 - 549. Om Solen
og Maanen har nogen Indflydelse paa
Barometeret, undersogt af <t. Dugge,
570, 571. Till«g til Mishandlingen om
Barometeret. 647.
Baft beregnet til Hartkorn. 10.
Bastreb. 11.
Beccaria, hanS Observat, om LuftenS Elect
tticitet. 233.
Belidor om Bekladningsmure. 155.
Bernoulli, Jac. & Joh., ansorte 253.
Bercholet, HanS Opdagelser i Chemien.
392.
Berthold IV. 66.
Bidselstangen. De aldste Efterretninger
om Bidselets Brug og Anvendelse. 205.
Den hidtil brugte cheoretisse Forklarings»
maade ved Bitseistangens Anvendelse.
206-211. Det fejlagtige og manglende
ved denne Theorie. 211. Forsoq til rig»
tiners Forklaring over denne Gienstand.
212 - 215.
Blondel, hans Beretning om Prindsesss
Ingeborg. 33-37. Not. 7.
Boelgalte beregnet efter Hartkorn, il.
Bonnet. 334, 608.
Bord, Furbord eller Furbrcrkter, beregnet efter Hartkorn. 11.
Bornholm. Underssgelse om Oprindelsen
til det gamle Navn Burgendeland. 86.
Bouguer. 529.
Bowles, William. 403.
Bradley om Lysets Aberration. 341. Om
Nefractionen. 529.
Brahe, Tycho. 529.
Brander, G. F. 287»
Brom

Register
Brontsu, Han- D^reknlng om Prindsesse
Ingeborg. 32, 37.
Brown. 336,
Drude
, hvad derved ftrstaaes i gamle
Love. 1 3.
Brsndeviingpr^vsr (en ny Tabel for)
71. Noierc Oplysning og Forbedring ved
kommende Brandeviinsproverrn og fam»
meS Anvendelse. 71. Forbedringer og
Nytten af samme. 71-74. ZnstiumentetS Indretning; er Kobber af samme.
74-81. Skade og Fordre! af BrandeviinS Drik. 462.
Bundgarns Stader beregnet efter Harte
korn. ii.
Burgendeland. f. Bornholm.
Burgunder, hvor boede. g6. Om d'rreS
forste Oprindelse. 86.
Burii, de samme som Burgunder. 86.
Dugge, Thomas. Observation paa Soelformsrkelsen den 5te Septb. 1793. 144.
De sande Middage, som ere observcne
i Transit'nstrumrntet-i de Dage, fom gik
«armest foran denne markrlige Formsrkeise. 144. Ved denne Formorkelse vilde
det have varer mucligr at maale Diame
teren af den msrke Maane, near den var
Midt i Solen, og da sammenligne den
med Solens Diameter. 145. Observa
tioner til Opmaaling af Solens Diame
ter. i4$. Observationer til nt observere
Formsrkelscn. 146, 147.
—— Om Magnetnaalens Misvnsning. s.
Magnetnaal.
—— Om Regnens stsrre Mcengde paa de
lavere fremfor paa de h-iere Steder.
227.
---- Beskrivelse over er nyk Nivellering-Instrument. 327. s. Nivellering.
---- Meteorologiske Observationer. 550. 1
B)»g betragtet af de Gamle som Hartkorn.
4. Bygs Brrdis i Forhold til anden
Sad. 4.
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C.
TakLe, dela. Abbed. $29.
Lallisen,
Fortsatte Anmarkninger over
den dynste, Va> mes Frembringelse. 583.
Den hidtil antacrne Theorie, at antage
kun een eller to Kilder til dyrisk Varme,
er uoverecnsstemmende med Erfaringer oz
Naturens sædvanlige Fremgangsinaade.
583. Den dyriske Varme frembringes
ved c tt chemist Decompositionsproces, ved
Hielp af Aandcdrcettet i Lungerne. 584.
Hvad der foraarsager Forandringen as
Blodets Farve. 584. At Forplantelse
af dyrist ubunden Varme alene foraarsageS ved Blodets Omlob igiennem Biodaaren til det bagesie Hjertekammer, og
derfra ved den store Pu'saare til hele
Legemet, synes ikke at kunne antage-.
584. Blodet synes ved Aandedroettet at
undergaae tn viatig Forandring. 58$.
Deviser for at Blodet igiennem Luftba
rerne i Lungerne kunde imodkage Suursivf. 585. Pulsaarernes Loengde og Fra
stand fra Hiertek yior iffe nogen Foran
dring i Farven af Blodet. 586. Slut
ning heraf. 586. Fordsielsesredstaberne
hen bringe til Legemets D le ikke alene
den Stos, som tiener til Fsdens Udvik
ling og de tabte DrlcS Erstatning, men
fom vgsaa indeholder en Mangde bunden
Varme. $86. Kilderne til ubunden Var
mes Frembringelse maae verre uendelig
talrige og fordeelte over det hele Legeme,
stisnt man endnu ikke kiender Naturens
Fremqangsmaade dermed. $87. Man
har ester chemist Theorie villet forklare
e( Forandring fra bunden ti! ubunden
Varme i det dyrftke Legeme af den atm o«
sphsriste Luft. $87.
Da den dyrrste
Varme findeS ncesten lige i ind- og udvor
tes Dele afdet dyriste Legeme, faa syne S
en anden scrrdcles Kraft at ycere nodvendig, hvorved, endog uden den atmosph«Oooo 2
riste

54

Register.

kisse Lufts Medvirkning formedelst en be
stemt Decompositionsprcces, Varmestof
kunde sattes i ubunden Tilstand. 588.
Det er ikke usandsynligt, at Livskraft og
Nervernes Indflydelse eller den dyrisse
Electricitet er den Kraft, hvorved den
phlogistisse Proces til Varmes Frembrin
gelse tilendebringes. 588» Livskraft og
Nerveindfiydelse har en' umiskiendelig
Virkning ved ubunden Varmes Frem
bringelse i enkelte Dele af det dyrisse
Legeme. 589. Enhver Pirring i Ner
verne frembringer forøget eller formindsset Livskraft, og derved forøget eller
formindsket Varme i hele Legemet eller
i enkelte Dele deraf, og i de fleste Tilfælde dermed forenet forøget eller formindsset Omlob af Blode'-. 589. Sie
lens Herredomme over Nerverne og diSfeS Kraft til at befordre ubunden Varme
er endog kiendelig paa de indvortes Dele
af det dyrisse Legeme. 590.
SielenS
forssiellige Indtryk, uden Medvirkning
af andre virkende Aarsager, synes ikke at
frembringe saa tydelige Forandringer i
Varmens Temperatur hos andre Dyr.
590. Nervepirringer, af ind- eller ud
vortes Aarsager, af det chemisse eller
mechanisse SlagS, frembringe samme
Forandring. 591. Ikke alene heftige
Lidenskaber forøge eller formindsse ubun
den Varmes Frembringelse, i samme
Forhold som Livskraft oppirres eller fore
mindskes, men vedvarende Sindslidelser
virke paa samme Maade. 591. Vilkaarlig Muskelbevægelse oppirrer Livskraf
ten , forøger Blodets Omlob og ubun
den Varmes Udvikling. Hvorledes denne
Varme forholder sig til Livskraften. 592.
Forøget Muskelbevægelse forøger Tempe
raturen af Varme ogsaa i enkelte Dele
af Legemet, naar Bevægelsen og Anstrængelsen er indssrcenket til disse. 593. Pir
ringer pair enkelte udvortes Steder af Le
gemet frembringe samme Virkning. 593.

Muskelsystemet synes ak giøre en Undta
gelse frei den almindelige Lov, at Nerve
pirring frembringer forøger Livskraft til
ligemed forøget Temperatur af Varme.
594. Nerverne i de forsstellige Dele af
det dyrisse Legeme pirreS paa en meget
forssiellig Maade saavei i deres sunde som
syge Tilstand. 594. Vanens og Anstrængelsens Herredømme over Siel og Lege,
me. 595. Grunden, hvorfor MennessetS
Sandser ikke ere faa starke som Dyrenes.
596. Ved Muskelsystemet er Avelsens og
Anstrængelsens Virkning mcrrkelig. 596.
Nerverne kan ikke være den eneste Aar
sag til ubunden Varmes Udvikling. 597.
Reproduktionsevnens Virkning til den
ubundne Varmes Udvikling. 598, 599»
Man har antaget, at Suurstof ved Zndaandningen forbindes med Blodet, som
siden cirkulerer i Pulsaarrrne og foraat
*
sager Blodets høirøde Farve. 599. Lee
ren om den atmosphcerisse LuftS Decom
position ved Aandedrcrttet, og Suurstofs
Optagelse og Blanding i Blodet er ikke
endnu med Vished beviist. 595-600.
Nogle af Naturens uforanderlige Love,
som kunde bidrage til at forklare Var
mens Udvikling i det dyrisse Legeme. 600.
Disse Love kunde ogsaa anvendes paa det
levende dyrisse Legeme, for ak forklare,
hvorledes dyriss Varme kan frembringes
paa flere Maader. 6qi. Naturen synes
i det dyrisse Legeme til Varmens Frem
bringelse at handle efter Love, som ere
analoge med dem, hvorved ubunden Var
me udenfor Legemet frembringes. 602.
Livs- og Nervekraft synes i det levende
dyrisse Legeme iscer at vise sig ved Irri
tabilitet og Sensibilitet. Electricitetens
Virkninger i begge Begivenheder. 603.
Om Musselkraft er en mere eller mindre
bevæget electriss Materie. 604. Tvivl
imod den dyrisse Electriciteks Tilstedevæ
relse. Besvarelse. 605. Elektriciteten
syneS at have en betydelig Andeel i ubun
den

den Varmes Udvikling i det dyriste Lege,
me. 605. Slutninger uddragne af Af
handlingen. 606.
«Lamper. 408, 41 r>
«Lancer, hvad Linne derunder f-rstaaer.
334. Fabricius's Bestemmelse. 335.
«Larl, Greve af Flandern, Rnud den Hel
liges Son. 43.
Caffint, cm Magnetnaalens Afvigelser.
31 $, 316. Om Nefractionen. 529.
Cavallo, om Luftens og RegnsnS Elektri
citet. 233.
Cavendish, Chemicus. 19.
Lavolini, Philippo, hans Skrivt om
Koraller. 610.
«Lensio, Cardinal, sendes til Frankerig i
Anledning af Prindsesse Ingeborgs
Sag. 58.
Christiani, wilh. Ernst, historists og
chronologiste Undersogelse af Skilsmissetroetten imellem Philip IL eller Philip
August, Konge i Frankerig, og hans
Gemalinde Ingeborg, fsd Prindsesse
af Danmark. Forste Afsnit. 28 og f.
S. v. Ingeborg.
«Lhemie. Den nyere franste Chemies Theo
rie, Sandsynligheden af samme. 177.
Antages nu af de fleste Lcrrde. 177, 178.
Fordomme og Had imod samme. 178.
s. v. Lnc, de. Om den nyere chemiste
Nomenclatur. 182, 183. s. v. Vand.
Chemnitz, I. H., om vanstabte Snegle
huse og Misfostere iblandt Conchylierne.
216.
Chiminello. 571.
Cimbrerne. Bestemmelse af deres gamle
Bopal og Herkomst. 83, 84Cisoin. Klosteret her, hvor Dronning In
geborg blev hensat. Undersegelse cm
dette Kloster. 51, 52. Not. to.
Cl am, Du paty de, hans Theorie om
Bidselstangen. 209.
Clasen, hans Afhandling om Pontoner be
ds mm es. 156.

<Lleus, Johan, Jesuit. 90. Forsvarer
den catholste Lårdom om visse Helgene.
91, 92.
Coefficienter i polynomier; om en al
mindelig Formel for disse. 253-286. De
vigtigste, som have strevet herom. 253.
Hvorledes de enkelte Producter flndeS,
fom ere i den nte PotentS i Polynomier.
258. Den almindelige Formel for den
nte Coefficient udi Polynomier. 260.
Om Coefficienter i Qvadraket. 270.
Coelestin III. oplyses af Rund VI. j Dan
nemark cm den lovstridige Skilsmisse
imellem Philip August og den danste
Prindsesse Ingeborg. 57. Han sender
Gesandtstab til Dannemark i denne An«
ledning. 58. Hans Skrivelse til Erke«
bistopen, hvori han forbyder Kongen at
cphceve sit ZEatestab cg indgaae noget
nyt, saalcenge Ingborg levede. 59-61.
Kritisk Undersogelse om Aaret dette Brev
er strevet. 61, 62. Coelestine Drev
til Bispen i SenS i samme Anledning.
62. Coelestin doer. 69.
Collective Stemmer, s. Tetens, I. N.
Columbanus den Hellige. 87.
Combustionsmaskine. 19.
Compas. f. Kompas.
Conchylier. Om Misfostere, som man har
holdt for scrrstilte Arter. 222-226.
Conrad, Greve af Monrferat, om han er
drcrbt af Richard L 66.
Coraller. Hvo der fokst har givet Oplys
ning om deres Natur. 334.
Corsher. s. Ebbe.
Coresianst Lcrrescrtning, BeviiS for den.
481.
Cotte, hans Fortjenester som Meteorolog.
551.
Loudraye, La. s. Barometret.
Curier. Hvorledes Pluraliteten i de sidste
Curier opnaaes. ust. Jo flere Curier
der blive, desminvre bliver det mindste
MajoritetSantal. 125.
Oooo 3
Lp,
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Cyprk-riius. Fsrmobnlng om te maoists
Skrivter, fom gaae under bans Navn
iblandt Almuen. 89. Disse Skrivter ere
ikke meget bekiendce i Litkerairhistorien.
90. Cyprianus, den Troldmand, Un
*
derssgelfe hvo han har vcerer. 90-92.
Undersogelse, om man har havt magiske
Skrivter under enten den Carthaginenflske
eller Antiochensse Cyprians Navn. 9294. Underssgelse om paa hvad Maade
den danske Almue er kommen til at faae
Cyprian til klassisk Autor i den magiske
Kunst. 95. Hvilke magiske Boger der
gaae under hans Navn iblandt Almuen,
og hvorledes disse Skrivter have faaet
ham til Forfatter. 102-104.
Cyprianus, Thascius Camlius, Biskop
i Carthago. 90.
Cyprianus, Biskop i Antiochien. 90.
Ca?nt>rufer, hvor boede. 85»

D.
Daadyr. 409.
Danske (gamle) Jorde- og Landgilds>Bsgers
Translation, og Landgilds-Speciers Be
*
regning til Hartkorn. 1. De gamle Dan
skes Omhyggelighed for at bestemme Landproducternes sande Vcerdie. 1, 2. Hvorfor man herpaa har anvendt saa storNoiagtighed. a. St. Den stsrste Unitet, som
de Gamle have benyttet ved Landgild-Spe
*
cies. 2. Maadcn, hvorpaa Pund af forskiellige Slags Korn reduceres til gammel
MakriculS Hartkorn. 4. De almindelige
Landgild-s-Species, som forekomme i gamle
Jordebsge?, og hvorledes de skal reduceres
til Malriculs Hartkorn. 5. Hvilke Auto
res der heri kan give Oplosning. 5. Beregningsmaaden oplvst ved et Exempel. 7.
Brugen og Nytten af flige Beregninger,
g. I Tilfalde at tvende Gaarde have
e«ns Hartkorn, men forskiellig MatriculNumrr, hvorledes da forholdes med Be

regningen. 8. Bestemmelse af Ordene
Lanogildetaxt, gammel MakriculS Hart
korn og ny MakriculS Hartkorn. 8, 9.
Alphabetisk Fortegnelse paa de gamle Land,
gildS - Species, og deres Vurdering tit
gammel MakriculS Hartkorn, efter Sam
menligning imellem 21rent Berntsens,
Skonnings og Thestrups opgivne Tal,
bestemmelser, beregnet i Aabo-Maal otte
Skiepper til Tonden. 10-17.
De gamle Danskes egentlige (Oprindelse, og Anledning til deres forste Nedla,
delse paa de danske Aer. 84.
Degen, C. F., Bidrag til LLqvationernes
Theorie. 572- $82.
Differential - og Integrallcvrere, paa
hvilke Forudsætninger de bygge dereS Be
regninger. 189. Disse Sætninger ere vel
rimelige, men veileds ri altid til rigtige
vg tydelige Slutninger. 189- Dlferen
*
tialet til en foranderlig Storrelfes Ps
*
tentfev hvorledes det findes, naar Storrelsen er rational. 190 193. Hvorledes
naar Stgrrelsen er irrational. 193.
Differetltialst^rrelse, hvad er. 188.
Direktionen af en Kugl.s Radii, hvorle
des den kan curalmilk beteanes. 486.
Direktionens analpttffe Betegning, et
Forfgg anvendt fornemmelig til plane og
sphceriffe Polygoners OploSuiug. 469.
Donati Vitaliano. 609.
Dovndyret. 409.

E.
Ebbe. Newtons Aktractionslerr? har givet
den rigtige Theorie om Ebbe og Flod»
639. Forffiellen paa Solens og Maaneus Virkninger herpaa. 639. Hvad der
i Henseende til Ebbe og Flod viide folge
af, om ver bele Jords Overflade var
Vand. 640. Aarsaaen hvorfor der ved
nogle Lande er liden Ebbe og Flod. 640.
Hoved-

Register.
Hovedaarsagen ti! Strømmene i Havet.
- 641.. Mærkelig Ebbe og Flod ved Corsser oy Skielssior. 642. Ebben i Ise«
fiord. 643.
Ebben i Bristols Canal.
643. I Canalen. 644. Paa Kysterne
af Norae. 644. Paa de jydsse Kyster.
644. Paa Hamborger Elv. 64z.
Ebeltoft. 38, 63.
Eburoner, hvor boede. 85.
Ekstr-m, Daniel, svenss Instrumentma
ger, hans Forbedring ved Nivellerings
instrumentet. 328. Hang Udkast til den
geographiffe Cirkel. 328.
Electrometer, dets Brug. 550.
Elisabeth, Balduins Datter, givtes med
Philip August. 29. Doer. 30.
Ellis. 334, 609.
Elsdyr. 409.
Enebcrrstager beregnet efter Hartkorn, ir.
England. Undersøgelse om Danmarks Ad
komst til England, cg hvad Begreb man
i Rnud VI. Tid giorde sig derom. 3336.
Englands Styrke paa den Tid.
- 36, 37.
Erritspenge. Hvor meger beregnet efter
Hartkorn hos de Gamle. 6.
Erter beregnede efter Hartkorn. 11.
Estilds^e, Klosteret, forflyttet. 38/ 63.
Esper, Professor. 610.
Euler. 189/ 190, 196, 253, 572.

Faar. Hvor meget beregnet fom Afgivt af
Hartkorn. -6, 11.
Fabricius, (D. 335.
Farenheit. 550
Faust, Georgius Sabellicus. 100.
Faust, Johann. 99 og f. Hvad Skriv,
rer man ti (lægge v ham. 101, 102.
Febnre. 327.
Fell, John, Bissop. Underssgelft om den
anliochensse Lyprianus nogensinde har
varet kil. 90-92.
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Ferrandus Imperatus. 607.
Fieder beregnet til Hartkorn, ir.
Fist beregnet til Hartkorn. 11.
Flest beregnet til Hartkorn, ir.
Flusspath. s. under Fossilarker.
Flynder beregnede til Hartkorn. 11.
Foern^d beregnet til Hartkorn. 11.
Fole beregnet til Hartkorn, n.
Formula Polynomiorum. s. Polynomier.
Fortin, Chemicus. 19.
Fosstlarter. Om Prsvemaaden af de jern#
hol dige. 235; Man har ikke havt nogen
bestemt Undersøgelse om at prove det
Jernholdige, som har været i Kalk, Leer,
O.vartS 0. s. v. 235. Theorien om de
forssieliige jernholdige Fossilarter. 235.
Jernet udmærker sig fremfor alle andre
Beblandelser med Metaller. 236. Om
de forstiellige Modificationer, hvori det
findes opløft i Fossilriget. 236, 237.
Jernet giver Fossilarterne forssiellig Far
ve. 237. Hvorledes den metallisse Ge
halt ndssilles og bestemmes af de Jern,
ertser, som have et jordagtigt eller glindsende Brud. 237. Tretten Tilfælde, som
ingen Nytte have i Operationen, og mode
ved de hidtil brugte Smelteovne. 237240. Brugen af Blæsebælgen anprises.
240.
Beskrivelse over dette Apparat.
240-244. Fordelen af sammeS Brug.
244. Hvilke jernholdige Fossilarter der
er anstillet Prøve med. 244. Hvad Virk,
ningSmidler der bruges hertil. 244, 245.
Mærkelige Omstændigheder, som mode ved
Metalgehaltens Udskilning af Fossilarterne. 245. De fornødne Smeltemidler.
245. FremgangSmaaden mrd Operatio
nen. 245-248. Kiendetegn paa Diglen,
hvoraf man kan fint te, om Operationen er
lykket. 248/ 249, Kiendetegn paa Jer* nets Bonitet. 249. Operation med Jern
arter, som ikke ere blandede med en stor
Mængde Arsenik eller Svovl. 249. Flusspathrns Anvendelse til at prøve visse
Vierg-

■*

658

Register.

BiergarterS Natur i Henseende til sam
mes Jernindhvld. 250. Hvorledes man
undersøger, om visse Biergarter/ som ikke
synes at indeholde Jern, har denne ErtS
i sig eller ikke. 251, 252.
Fossile Levninger af Landdyr. 411.
Fourcroy, ChemicuS. 19.
Franklins Mening om Tyngdens Virkning
paa Negnen. 232.
Fried, Georg Alb. rog.
Frist, Mathematicus. 570.
Fugen, hvad derved forstaaeS i Schwaben.
88.
Furbord. s. Furbro-tter.
Furbrwtter. s. Bord. Fust. s. Faust.
Fyenss Maal, hvad derved forstaaes. 4.
Fyrrsbord beregner ril Hartkorn. 11.
Fenstern, hvad derved forstaaes i Holsteen.
88.

G.
Galilei. Hans Mening om Luftens Tyng
de. 330.
Gamborg, Andreas, om Fordelen for det
menneskelige Kion af det, der gives fiere
Sprog i Verden. 629. s. v. Sprog.
Gamle (den) paa Birrget, hvo derved for
staaes. 66.
Gammarus, et Genus af Kroebsarten. 335.
Ganghiul beregnet til Hartkorn. 11.
Garn. Lysegarn beregnet til Hartkorn. 12.
Garsault, hans Theorie om VidselstangenS
Anvendelse. 208.
Gazometer eller Luftmaaler.
Sammes
Drug. 19. Resultat of Forsøg giovte
af berømte Chemici. 19. Destrivelse og
Tegning over Dumotiers Gazometer.
20. Forbedring ved samme af <5aud}.
21, 22. Fremgangsmaaden ved at be
nytte sig af dette Apparat. 23. Resul
tatet af nogle ved Hauch med dette Ga
zometer anstillede Forsøg. 23.

Geder beregnede til Hartkorn. 11.
Geographiss Lirkel. Opfinderen. 328.
Forbedringer i dens Indretning. 328,
329*
German. Dette Navns Betydning. 87.
Gervastus's Beretninger Prindsesse Ingeborgs Formceling angaaende. 32, 37.
Not. 3.
Geuß om Minetheorien. 155.
Giedder beregnede til Tønde Hartkorn. 1 r.
Gilbert, Mag. Priisffrlvt over GslLuIus
li tu s anført 470.
Ginge, 2lndreas, om Magnetnaalens Af
vigelser i Grønland. 316.
Girtanner, ChemicuS. 19.
Gram. Undersøgelser om Prindsesse Ingeborgs Formceling. 33-37. Not. 8»
Grange, de la, anført 572, 585»
Gryn beregnede til Hartkorn. 12.
Gnerike, (Dtto, hans Iagttagelser med
et Torricelliff Rør. 531.
Gueriniere, hans Theorie om Bidscistan
gens Anvendelse. 207.S
Guinau, le Fevre de, ChemicuS. 19.
Gynther, Erkcbisp i Coin, ircttescrtteS, fordi
han har billiget Skilsmisse imellem Kong
Lothar og hans Gemalinde. 60, 62.
Gws. Sammes Voerdie beregnet som Landgilds-Afgivt. 6, 12.

H.
Haar beregnede til Hartkorn. 12.
Halm beregnet til Hartkorn. 12.
Hamp beregnet til Hartkorn. 12.
Hampebrnd. 12.
Hampestvkke. 12.
Harald Reste, hvoraf har dette Navn. 83
*
Harmonica, den saa kaldte bramdende.
199. Aarsagen til den srcmbragte Lyd.
201 - 203.
Hartkorn, gammel Matricul. r. Arent
Berntsens Beregning over Hartkorn. 3.
Er reduceret til Byg og Rug. 4.
Haeli-
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Haslidal i Schwertz, Folkesagn herom ab Hornf^lv. 404, 407,
Eugens. 327.
Schwätzern« nedstamme fra Scandinavi«
Hummer. 334.
erne. 87.
Hunter, will. 413.
Hauch, 21. w., hans Beskrivelse over en
Hvede beregnet til Hartkorn, rz.
forbedret Gazometer eller Luftmaaler og
Hvedemeel. 13.
de med samme anstillede Forssg. lst.
Hvibling beregnet til Hartkorn. 13.
—— Beskrivelse af nogle med Phosphor an«
stillede Forssg med Hensyn paa Sandsyn Hyetometer. Beskrivelse derover. 227,
ligheden af Leeren om Vandets Sammen«
5$°‘
Hygrometer, dets Drug. 550.
fatning og Adskillelse i Suurstofgasen og
H^»e beregnet til Hartkorn. 13.
Vandstofgasen. 177.
H^ns, sammes Vcerdie beregnet font Land—— Beskrivelse over den saa kaldte brcrnden«
gildS-Afgivt. 6, 13.
de Harmonica. 199.
Hchr bereqnet til Hartkorn. 12.
-— Forssg til en,rigtigere Theorie end den
hidtil brugte ved Forklaringen om Bidsel Hyysr, i£. Forssg til et Middel, hvorved
Skibes Kreengninger og Svingningsbusc
stangens Anvendelse. 204. s. v. Bidsel«
kunne maales i Seen. 415-450. s, v.
stangen.
*
Skibe.
Havres Vcrrdie imod Rug og Byg hos de
H^yer, saxiflPontoneerossiccer. HansV«rk
Gamle. 4.
cm Pontoner bedommeS. 157.
Havrefoder beregnet til Hartkorn. 12.
Helfenzriedcr, Joh. 287
*
Helleflynder beregnede til Hartkorn. 12»
Helt beregnede til Hartkorn. <2.
I.
Helvetien, dette Navns Oprindelse. 82.
Iaqvin, Chenu'cus, 19.
Hemmer. 571.
Jern beregnet til Hartkorn. 14. s. Fossil
Henley, hans Forssg om Luftens Electrici«
arter.
tet. 233.
Iernkloder bereanede til Hartkorn. 14.
Henrich IL, Konge'i England. 36, 37.
Ingeborg, Prindfesse af Danmark, be«
Henrich VI., Keiser, soger at bringe ZEggieres til AEgte af Philip August i
teskobet imellem Philip August og Ag
Frankrig. 30. Philip soger derved ar
nes istand. 6s.
*
faae Danmark til at anfalde England.
Henrich Rnyghkon, hans Beretning om
32.
Anud VI., Prindsessens Bro
Prindfesse Ingeborgs Formaling. 32,
der, raadforer sig des-mgaaende med sin«
37. Not. 4.
Mcend. 32, 33. Hvor stor Brudeskat
Henrich, en Son af Henrich L^ve. 65.
den fransk? Gesandt fordrer, og dr Grun
Hindenburg, Professor. 130, 253, 254.
de, uian bruger, for at faae Kongen til
Hiort, den asiatiske- 409.
at antage Tilbudet oa indaaae VUkaarene.
Hippa, et Genus af Krrebsarten. 335.
38/ 39. Bestemmelse af Aaret, naar det
Hire, de la. 327.
franske Gesandtskab skede. 40,4t. In
Homle beregnet til Hartkorn. 12.
geborg afgaaer fra Danmark, hun an
Homlestcrnger. 13.
kommer til Frankrig, imodtageS af Kon
Honning beregnet til Hartkorn. 13.
gen, formcrlrs og krones. Forstiellige De«
Honningpenge. 13.
retninger herom, 41. Rimelig Bestem,
Hornfisk beregnet til Hartkorn. 13.
mclst
Ny Gamling. V. B.
Pppp
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melse af Dagen. Not. 6. Stedet, hvor
hun et kronet, bestemmes. 42. Not. Kon«
gen fatter Afstye for hende. Aarsagen
hertil. Man begynder at tale om Skils
misse. 42, 43. Undersogelse om Urigtig
heden af der Foregivende, at Ingeborg
ffulde uare besiaatet med Philips fsrste
Gemalinde, og JEgtestabet derfor ntilladeligt. 43. Genealogiste Oplysninger i
denne Henseende. 43, 44
*
Genealogists
Oplysninger, som vise, at Ingeborg
heller ikke kan regneS i Slagt med Phi
lip formedelst Bel« Konge i Ungarns
Slagtstab med begge Husene. 45
* Blon
del udfinder en efter den canonists Ret
gyldig Grund til Skismissen i Slagtstabet imellem Dronningen og Kongen selv.
46-49. Slagkregisteret rettes fra nogle
Urigtigheder. 47, 48
*
Kongen og de
franste Bistoper havs ikke selv kiendt dette
Slagtstab, thi de beraube sig alene paa
Svogerstab, fom en Grund til Skilsmis
sen. 49. Den sande Aarsag, hvorfor
Philip seger Skilsmisse. 49, 50. Efter
adskillige Omstændigheder ophaves LEgtSffabet af Erkebistopen af Rheims. 50.
Dronningens uheldige Forfatning; hun
indsiuttes i Kloster. 50-52
*
Distop Ste
phans Brev til Erkebiffop Wilhelm i
RheimS, hvori Dronningens ulykkelige
Skiebne stildres. 53. Dronningens egne
Breve til samme Erkebiffop, 54, og dl
Pave Coelesti» IH- 54/ 55
*
Erkebiffopen i Lund lader strive til Paven, og
oplyser ham cm det urigtige i Genealo
gien, som ffnlde legitimere Skilsmissen.
55, 56.
Kong i<nut>, Ingeborgs
Broder, lader strive til Eardmalerne,
samme Sag angaaende. 56. Abbed Wil
helm sendes til Paven i denne Henseen
de, og striver til Broder Bernhard, for
et formaae ham til at anvende sin Ind
flydelse hos Philip til Bedste for Dron,
Ningen, 56, 57» Abbed Wilhelm stri

ver Trsstebreve til Dronningen. $7.
Kong Bnud lader Paven ved et Ge
sandtstab overlevere strivtlig Anmodning
om at ftikiende Ingeborg. 57, 58. s. v.
Coelestin IH.
Det danste Gesandtstab
arresteres paa dsreS Reise til Frankrig
fra Rom, hvorfra de medbragte Pavens
Skrivelse til Erkebisperne og. Kongen.
63, 64. Ingeborgs og Kong Bnuds
Skrivelse til Paven, efterår phrlip Au
gust har indgaaet sit andet ZEgtestab.
67.
Innocentius III., Pave. 70.
Integralregning, s. Differentialregning.
Josephus, den jsdiste Historieskriver, hans
overtroiske Fortalling om Besværgelser.
*
95
Jussieu, Bernard. 6og.
Jussieus, Bernhard de. 334.
Iuthungi, Jutyungrr, hvo derved for»
stgaeS. 86, 87-

K.
Balkjsrd. Sammes Forening med den oxy,
generede Saltsyre, s. v. oxygenerrt Salt
syre.
Balksteeu beregnet til Hartkorn. 14.
Ball, Abraham, hans Formodninger om
de hos vor Almue under Cyprians Navn
forekommende magiste Boger. 89»
Balve beregnede til Hartkorn. 14.
Bieldgang, hvad derved forstaass i Norge.
*
88
Bikkerter, ichonantidiptiste Bikkerter.
5 ) 9.
Hvorfor Soefarende ikke uden
Vansteliahed kan betragte fiern Val, Sei,
ler eller anden Gienstand. 519. Telesko
pet kan ikke vare tilssakkeligt for Ssemanden i alle Begivenheder. 520. For
bedring i samme ved Lous. 520. For
deel af den nye Indretning. 520. Disse
forbedrede Teleskoper kan bedre end de
, forhen
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forhen brugelige anvendes til Hsidemaa«
ling paa Landjorden. 522. Fransk og
svensk Opfindelse nf der ichonantidiptiffe
Teleskop. 521. Sammenligning imellem
disse og det afLous's Indretning. 521.
Dcstlivelse og Demonstrarion af de tvende
ved Lous indrettede dioptriske Instru«
menter. 521 - 527.
Rinnersberg, hans Forfog om LuftenS
Electeicirer. 233.
An ud VI. modtager Gesandtskab fra Phi»
lip August i Frankrig, som begierer Kon
gens Softer til ZEtzte. 30, 31. Skrivrer
denne Sag betrassende. 31. Not. Un
*
derssgelse cm hvor mange Sostre-Rnud
havde. 31. Not.
Roepenge beregnede til Hartkorn. 14,
Rolbe. 408.
Royrpas. Vigtigheden af Iagttagelser over
Kompassets MiSviisning. 299. Vanske,
ligheden i at giere gode og noiagtigeIagt,
tageiser, og de Forfigtighedsregler, som i
denne Henseende ere fulgte af L^ven^rn.
zoo. Kompasset- Indretning efter Prof.
Lous e Theorie. 301. Ufuldkommenhe
derne ved at peile Solen vcd fin Opgang
og Nedgang. 301. Tiden naar L-ven«
#vn har taget fine Observationer. 301,
3Q2-» Tabel over endeel i Aarer 1786
paa adssillige Breder og Loengder giorte
' 'Observationer af Kompassets MiSviisning. 303 - 306. Reflexioner over disse
Observationer. 306 312.
Tabel over
MiSviisningenS daglige Forandringer, ob»
serverede i HolmenShavn paa Island paa
64° 9' nordre Brede og 340 27' Langde
Vesten for KiSbcnhavnS Meridian. 314.
Nogle Forfatteres sammenholdts Iagtta
gelser om MagnernaalenS Afvigelser. 315,
316. L^ven^rns Resultater af hans
giorte Iagttagelser. 316-319. Magnet«
naalens MiSviisning i Norge. 319. Om
den formodentlige Grund til MagnetnaalenS Zitlren. 319. Fortegnelse over nogle
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Observationer af Maanetnaalens Jnclination paa adskillige Breder og Lcengder.
320. Tabel over endeel Observationer
af Kompassets MiSviisning paa adskillige
Breder og Lcengder. 323-326. Ob ser,
vation paa Magnetnaalens Misviisning,
hvilken i Aarer 1793 har begyndt at tage
af, giort ved Prof. HLb 25tigge. 149153.
Roral. Naturkyndiges Opdagelser og Me«
tunger herom. 607 0. f.
24oste beregnede til Hartkorn. 14.
Rrabber. 334.
Rrebs, H. I., om Kobberpontoners Ind
retning. 154. s. v. Pontoner.
Rronhiorten. 409.
Rrcrbs. Naturkyndige ere endnu ikke fuld,
kommen oplyste om denne Slagt. 334.
Linne's og Fabrieius's Inddeling af
Krcebsslagten. 334-336.
Rull beregnede til. Hartkorn. 14.
Ruller beregnede til Hartkorn. 14.
Rultgang, jvad derved forstaaeS t Schweitz.
88.
Rarstner. 253.
R^er beregnede til Hartkorn. 14.

L.
Labbens, igg,
Lam, sammes Vcrrdie beregnet som Land,
gildS-Afgivt. 6, 14.
Lambert. 572.
Landgild. s. Danfike Jorde- og LandgildS«
Dsgeis Translation.
Landgilds- penge. 6, 15.
Landgilds Renterietaxt. s. Renterietart.
Landgilds-Laxt. 8Landmaalings Forretning og Taxation.
Den gamle og ny. 3.
Lavoisier, hans Opdagelser med Gajvme«
tret. 19. Hans Opdagelser med det oxygenerede Salt. 392.
Pppp 2
Lax
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Lax beregnet til Hartkorn. 14.
Leerjord, dens Forbindelse med ben oxyge,
nerede Saltsyre. 39U s. v. oxygeneret
Saltsyr?.
Lichen islandicus
*X
Lichen nivalis, y Sammenlignende Forføg wed dem anstillede as Apotheker Tychsen. 272^ Lichen nivalis har Syriighed
hos sig. Undersøgelser anstillede for at
prove, om Mosen indeholdt virkelig Syr«
lighed og uf hvad Slags, 373. Forssg
Med reagentia eller modvirkende Midler.
374. Prove ved at afdampe en Infusion.
374. En Infusion af Lichen islandicus
prsvet med samme modvirkende Midler.
375. En Infusion af Lichen islandicus
blev asdampek. 375. Prsver for at er«
• fare, hvor meget den Syre, Mosene inde
holdte, og det adstringerende Væsen, fom
den islandske Mos indeholdt, kom over«
«euS med Galceblenes adstringerende Væ«
fen. 375. Hvorledes et Alkoa af disse
Mose forholder sig til de anvendte og flere
modvirkende Midler eller reagentia. 376.
Dekoct of Lichen islandicus prøvet paa
samme Maade. 377.
Hvor mange i
Vand opløselige Dele ter indeholdes i disse
Mose. 378. Om de indeholdte harpixagtige Dele. 379. Gie nsa isen af Lichen
nivalis forbrændt til Asse i en Digle, og
Forssg anstillct dermed. 380. S^mme
Prove med ben islandsse MoS» 380.
Prove, cm den sseleagtige Extract kunde
vplsses i enkelte Bestanddele, eller frassille
en Syre. 391. Prove, hvad Salt der
vilde anssydtz, fer deraf at domme, hvad
Syre den indeholdt. 38t. Forsøg an«
stiller i det Snore med Lichen islandicus.
383. Denne Skele destilleres. 38Z. Un«
dcrssgelse om den vverdestillerede Vædsse
indeholdt Syre, sg hvilken. 384. Sam
me overdesttllerede Væsen proves med flere
metal! ssr Oplssninaer. 384. 2(f den
rorrs Girnfats blev den ene Deel brændt

til Asse, og den anden blandet med Væxt,
Ludsalt og calcincret. 396. Forssg med
disse tvende Mose om de ere anvendelige i
Farverierne. 387-389
*
Resultat af alle
Forsøgene. 389, 390.
Liinrsteeu beregnede ril Hartkorn. 14.
SLimfteens-penge. 14.
Linier, rette, hvorledes de adderes. 473.
Hvorledes de multipliceres. 474. Hvor
ledes divideres. 478. Hvorledes de op,
holes til Dignitet. 479.
Linne. 608, 609.
Lothar, Konge. Skilsmisse imellem ham
og hans Dronning. 60, 62.
Lothringen, hvoraf har sit Navn. 62.
Lous, hans Theorie om Kompasset. 301.
Iagttagelser vin Magnetnaalens MiSviiSninq. 31$.
•— Om ichonankidiptisse Kikkerter. 519.
S. Kikkerter.
Luc, de, hans Indvendinger mod de nyere
chemiss« Sætninger og Nomenclgrur. 178,
179. Kammers). Hauchs Giendrive!fer.
179-r 82. Hans Theorie i Meteorslo,
aien. 555.
Luft. s. Barometret. Meteorologists Ob
servationer.
Lyng beregnet til Hartkorn. 15.
Lyset. Om Lusets anden Aberration. 341.
Forssiellen imellem Lradleys Aberration
og den her saa kaldte anden Aberration.
342. Maaden at sinde Vinklerne, un
der hvilke disse Aberrationer vise sig. 342346. Planeterne og Maanen ere de Ob
jecter i vort System, som m-st kunde
fortiene at betragtes efter denne Theorie.
346, 347. Beggs Aberrationer bsr hver
for sig beregnes, men deres combinerede
Virkning bor og undersøges. 347. Maa
nen er den anden Aberration underkastet.
34'8. Denne anden Aberration rnaa og«
saa have Indflydelse paa Kometernes ob
serverede Sted-i dcreS synlige Bane. 349*
354
Undersøgelse, om Lysets Aberration
kan
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kan have nogen Indflydelse paa de Ting,'
som sees paa ver Jord. 354-356.
Lcrgter beregnede til Hartkorn. 14.
L«-fling, Peter, 609.
Lpven^rn, p., hans Beskrivelse af et In»
strument til at maaie Afstanden fra en
Standpunkt til en anden Gien stand. 287«
—— Observationer paa tvende Srereiser
over Kompassets Misviisning paa adskil»
lige Steder, med Anmcrrkninger, tillige«
med nogle Observationer af Magnetnaalens Forvirring i de islandske Havne,
samt over dens daglige Forandring der,
som oasaa nogle Observationer over Mag,
netnaalens Inclination. 299. s. KompoS. Magneknaal.
—— Anmorrknrnger angaaende Havets Ebbe
og Flod paa Le danske og norske Kyster.
639. s. v« Ebbe.

M.
Madrepora fimbriata. Beskrivelse over den.
607 0. f.
Madrid. Kort Beskrivelse over det Konge«
lige spanske Naturalcabinet. 402. Na ar
samme forst er aabnet, og af hvo bragt i
Orden. 402, 403. Dette Museum er
ikke fif den Detydenhcd, man kunde for,
mode. 403. Mineralcabinetteks vigtigste
Stykker. 403-406. Beskrivelse over et
colvssalsk Dyr i Museum. 406. s. v. Na«
tursteldenheder.
Magnetnaal. s. under Kompas.
Makrel beregnet til Hartkorn. 15.
Mammut. 41412.
Marsigli. 6og.
Marum, van, Chemicus. 19.
Matricul, den gamle og ny. g, 9.
Mazees, hans Observationer om Luftens
Electricitet. 232.
Melior, Cardinal, sendes som Gesandt til
Frankrig i Anledning af Prindfisse Inge«
borgs Skilsmisse. 58.
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Mennesket. Mathematisk Betragtning over
den Mangde og Vcegt af Levnetsmidler,
som udfordreS til et Menneskes daglig
nodtsrftige Underholdning. 451. Hvori
Moadelighed bestaacr. 451. Mcengden
vg Vregten af Levnelsmidlerne er forskiel«
lig efter Klimatet. 452. Gamle dansk«
Krigs-Udspisningstaxt er lagt til Grund
for Beregningen. 452. Beregning, hvor
efter bestemmes, hvor meget en Ärbeids»
karl i de nordlige Lande behever mere til
nsdtorfligt Ophold end en Arbcidskarl i
de sydlige Lande. 453. Hvad Tcrthed de
faste Vare, og hvad Flydenhed de flydende
bor have. 453, 454. Hvad et Menne«
ske, font er i Stilhed, behsver. 454,
Dct statistiske Maal for Maadelighed.
454. 2llle Slags Kornvare kan reduce
res til det Maal, en Tonde, Korn. 454.
At udfinde, hvad Maal af Korn der ud,
fordres til to Pund Brsd. 455. UviS,
hed og Uligheden i Vcegten af det Brod,
som er bagt af lige stor Maal Deig.
455,456. At udfinde, hvor meget Korn
der udfordreS til at frembringe tre Potter
Al. 456. At bestemme, hvor meget Korn
Der udfordres til at frembringe to Pund
Kiöd. 457. Hvad Forhold der bsr vore
imellem den Fsde, Mennesket daglig ny,
bei' as Vegetabiler og af Dyreriget. 460.
Hvad Mcengde af Korn der opofres ved
Becendevrinsdrik. 460-462. Menneske
med Fugleklser. 464.
Meran, hvad Landskab derunder fvrstaaes.
67t
Meteorologiske (Dbservationer for 10
2lar fra 1788 til 1798, anstillede paa
• det Konge!. Observatorium ved Thomas
Dugge. 550. Adskillige Slags meteoro
logiske Instrumenter. 550. Samlinger
af vigtige meteorologiske Observationer.
551 0. f. Udtog af Joseph Toaldos
meteorologiske Observationer. 552-554.
Anvendelse af beane Theorie oz BrdsmPppp 3
mel fe
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melse herover 554, 555. Maanens Ind,
fiydelfe
Atmospharens Ebbe og Flod
kan ikke være nok til at foraarsage For«
andringerne i Luftens Tyngde, Elasticitet
v. s. v. 555. Nyere Theorie om de Aar«
sager, som frembringe Torden, Regn rc.
555. Efterretning om det Pfalzbayerffe
rfieteorologiste Selskab. 556, 557. Ba«
rometerets og ThcrmometcretS største og
mindste Høide fra 1788 tit 1798. 557561. En mindre Tabel, som viser Da»
rometerets allerstørste og allermindste Hsi«
de i ethvert af disse ti Aar. 561. Lige«
ledes Tabel over den stsrfte og mindste
Varme, fom er indtruffet i disse ri Aar.
562. Summen af de Dage i hver Maa«
ned, som det har sneet eller varer raager,
naar det har haglet eller tordnet. Reg«
nens Momgde, beregnet i franste Cubik«
kommer for hver Maaned. 563 - 567.
Tabel, fom viser det aarlige Middeltal
af Barometerets storste og mindste Høide,
og den aarlige Middelhoide. 567. Ba,
rometerets Middelhoide for KiobenhavnS
Observatorium, Byen eller ved Havet.
567, 568. ThermometeretS storste og
mindste Varme, Middelvarme. 568. Ta«
bel, som viser Antallet af de Dage i
ethvert Aar, paa hvilke det har sneet,
regnet, tordnet, haglet, tilligemed den
aarlige Mcende af Negn udi franste Cubikrommcr, hvilken er falden paa en franst
Qvadratfod. 569. Resultater uddragne
heraf. 569.
Misfosire, om Aarsagerne hertil. 113,
216-222.
Moivre. 253.
Monges, Chemrcus. 19.
Monnier, le, om Luftens Electricitet. 232.
Monstra, s. MiSfostre.
Morville, Niels, cm Danste Jorder og
Landgilds«Bøgers Translation og Land,
gild-,Speciers Beregning til Hartkorn. 1.

Morville, Niels. Ny analytist Maad«
c.t finde Differentialerne til foranderlige
Størrelser. 188 ■ 198. Hensigten med
denne Afhandling. 191, 196. Forkla
ring over de Sstninger, han bruger kil
at bestemme Differentialerne. 195, 196.
Besvarelse paa de Indvendinger, som kan
gi øve 6 mod disse Scerninger. 197.
---- Mathemanst Betragtning over den
Mcengde og Vagt af Levnetsmidler, som
udfordres til et Mennestes daglig nødtørstige Underholdning. 451. s. v. Mennester.
■— Beregning over det betydelige Tab, der
foraarsages Lodseieren, naar Lodderne ved
Jordstiftningen gives de til Indhegning
uferdeelagtige Skikkelser. 615. At be
stemme , hvor meget større Hegner om
kring en retvinklet Parallelogramlod bli
ver fremfor om en retvinklet Qvadratlod
af samme Indhold. 617. Beregninger
for dette Ttlfcelde. 617. I. Tabel, som
viser, hvor meget større Hegnet omkring
en retvinklet Parallelogramlod bliver frem
for om en retvinklet Ovadratlod af samme
Indhold , alt eftersom Loddens Lcrngde er
fra ii til 10 Gange saa lang, som den
er bred, og tillige hvor mange Procento
første Hegn koster mere end ander. 6ig.
At udfinde, hvor meget større rc. naar den
Parallelogramme Lod er halvanden Gang
saa stor som den qvadrate Lod, og begge
Lodder af een Taxation, alt eftersom For,
holdet imellem den Parallelogramme Lods
Langde og Brede forandres, famt tillige
ot beregne, hvor mange p. C. den Paralle
logramme Lods Indhegning vil koste mere
end Qvadratloddens. 620. Beregninger
herover. 620. II. Tabel, som viser, hvor
meget større Hegnet rc. bliver, i Tilfalde
at den Parallelogramme Lod indeholder saa
stor Andeel af ringe Jord, at den paa
lige Jordstyld bar halvanden Gang saa
stort Areal som Qvadratlodden. 622. At
bestemme

Register
bestemme, hvor meget større rc., naar ben
Parallelogramme Lod indbefatter saa mange
af ringe Jorder, at ben er dobbelt saa stor
som Qvadratlodden, samt Beregning over
Hegnets Bekostning. 624. III. Tabel,
hvor meget (tørre rc., naar den Parallelo
gramme Lod indeholder saa stort Antal af
ringe Jorder, at den pan lige Jordskyld
har dovbelt saa stort Areal som Qvadrat,
lodden, der indbefatter for bet meste gode
Jorder, hvis oeconomistke Vcerdie udgiør
bet samme som ben Parallelogramme LodS
Jorder tilsammentagne, beregnet for alle
de forskiellige Tilfcelde, da ben parallelo,
gramme Lods Lcengde er fra i£ til 10
Gange saa lang, som ben er bred, og til
lige hvor mange p. C. første Hegn koster
mere end sidste. 626.
Muller, Frantz Henrich, om en ny Brom,
deviinsprøver. 71.
—— Oni Provemaaden af jernholdige Fo-,
silarrer ved Smeltning eller Digelprøve.
233. s. Fossilarter.
Müller, O. F., 335.
Myrebi^rnen. Forstiellige Arter af den.
408-410.
Myrmecophaga. s Myrebiørnen.
M-8 beregnet kil Hartkorn. 2, 15.

N.
Naturhistorien. Korte Betragtninger over
denS'2E>de, Gkiønhed, og dens endnu
vcerende Ufuldkommenh-der. 333, 334.
Nødvendigheden cg Fordelene af et al
mindeligt System i Naturhistorien. 336.
Naturens Hemmeligheder bidrager til Vi«
venskabernes Tilvcext. 34r.
Nakursteldenheder. Beskrivelse over et
colossalsk DorS Skelet i der spanste Kon
gelige Museum. 406-408. Hvor det er
opgraver. 408. Beviser for, at bet ikke
horer til noget narvcerende bekimbt Dyr.
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408 0. f. Adskillige Betragtninger og
Undersøgelser, som be i Jorden fundne
Levninger af Dyr, hvoraf nu ingen fin
des, kunde give Anledning til. 413,414.
Newcastle, Hertug af, hans Theorie om
Vidselstangens Anvendelse. 207.
Newton. 190, 196, 639.
Nicolaus L, Pave, hans strange Dom
øver Erkebisperne, som havde tilstcedct
Skilsmisse imellem Kong Lothar og
hans Dronning. 60, 62.
Nivellering. Inddeling af Nivelleringsin«
fmimenter. .327. Hvo der have opfun
det bet første Slags. 327. Ufuldkom«
menheder ved samme. 327. Forbedrin
ger i samme of Ekstr-m og Bügge.
328, 329. Det andet Slags Nivrllr«
ringsinstrument, og sammes Ufuldkom«
wenheber. 329, 330. Beskrivelse over
ct nyt opfunden. 330-332.

O.
(Dftc beregnede til Hartkorn. 15,
Oxe, sammes Vcerdie beregnet efter Afgiv!
af Hartkom. 6, 15.
Oxygeneret Saltsyre, sammes Opdager.
Nytte i Chemien. 391. Dens forffiellige Egenskaber tte ikke alle opdagede.
391. Hvo der har undersøgt bens For
hold til Ludsaltene og Metallerne. 392.
Bedømmelse over Lavoisters Undersø
gelse om dens Forbindelse med Jordarter.
392. Forsøg over bens Forbindelse med
Kalkjorden. 392-398- Forsøg over denS
Forbmdelse med Talk- eller Bittersaltjord.
398. Forsøg over denS Forbindelse med
ben rene Leer- eller Allunjord. 399.

P.
Pagarus, et Genus af Arolbsarttn, 335.
Pallas. 408, 411.
Pand«
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pandserdyrel« 409.
Peder, Biskop i Roeskilde, ledsager Prindsesse Ingeborg til Dannemark. 41.
Penge, forssiellige Landgilde - Afgivter. 15.
peysonel. 334, 6'og.
Philip IL, Konge i Frankrig, s. Philip
August.
Philip August antages til Medregenr, 29;
formæles forste Gang. 29. Hvad Aar
dette stede. 29. Nor. 1, 2, 3. Han an
falder Richards Lande i Frankrig, ime
dens denne sidder fangen, 32; anholder
hos Rnud VI. om hans Softer, og har
derunder politiste Hensigter, 32, 33. Hit«
dersogelse om de omtalte vvliriste Hensig
ter virkeligen have varet Grunden til Kon
gens Begiering. 32-37. Han ophæver
LEgtestabet imellem sig og Ingeborg,
s. Ingeborg. Han bessntter ar givte sig
anden Gang, og har igien pvlikiste Hen
sigter derunder. Han faaer ikke den, han
vil have. 64, 65. Kongen forliger sig
med Richard I., og beslutter at ægte
Richards Softer. Der bliver intet af.
65, 66. Et tredie feilssagen Frierie. 66.
Givter sig med Agnes. 67.
Philosophie. Prsvemerhode, at pofteriori
bruges mere i Mathematiken end i Phi
losophien, 143.
phosphor. Beskrivelse af nogle med Phos
phor anstillede Forjog, med Hensrm paa
Sandsynligheden af Laren om Vandets
Sammenfatning og Adskillelse i Suurstofgasen og Vandstofggsen. 177.
Picard. 327, 529.
Place. 58$.
planer. 571.
polygoners plane og sphariste Oplosning.
469, 482, 49 r. Hvorledes en LEgva«
rion kan udtrykkes for retlinede Polygo
ner, hvis Sider udstrækkes i forstiellige
Planer. 512.
polynomier. Om en almindelig Formel
for koefficienter i disse. 253-286. Der

gives to Slags Polynomier. 254. Op
rindelige Polynomier. 255. Hvor mange
Dele der gives i det oprindelige Polynomie. 255. Hvvrpaa Mængden af de en
kelte heterogene Producter udi Coefficienterne i Polynomier'beroer. 266. Poly«
nomialformel for Potcntser, hvis Expo«
«enter ere Brök eller negative Tal. 27$.
Summen af alle koefficienter af Polyno
mier hvorledes den findes. 281-284
*
Inftnitinomium. 285. '
pontoner. Der gives tre Slags Pontoner.
Hvad Skade der flyder af, om de bygges
for store eller for smaae. 155, 156. fee
Clasen. Hsyer. Pontoners Hovedhensigt,
og den Skikkelse, som dem i Folge heraf
kan gives. 158- Bifvrdele, som folge af,
ar man kan give Pontonerne en fiirkanfet Dannelse. 158, 159. En Pontons
fiirkantede prismatiste Dannelses forstiellige Beskaffenhed. 159. Jo dybere og
smallere man gisr Pontoner af eens Störreife i det Hele, desto mere kunde de bære.
160. Det er bedst at lade en Pontons
Sider gaae parallel med hinanden, eller
staae lodret paa Bunden. 161. Det er
raadeligt at lade Pontonenderne aaae me
get straae ned efter. 162, 163. Ponto
nens Enders Skraaning bor ikke begynde
ganste oven fra, men noget lænaere ned.
163. En Broes Brede bestemmer Pon
tonens Bunds Længde. 163-166. Un»
derfsqelse af de tvende Spörasmaale:
Hvilken Last antages for den storste, fom
nogen Tid stal fores over den hele Broe?
oz: hvad Deel of hele Lasten maa enhver
enkelt Ponton være istand til at hære ?
166 -169. Beregning over, hvor stor
Deel der af Pontonen nedtrykkes i Van
det under enhver Last. 169-172. Be
tragtning over PoittonenS indvendige Bestaffenhed og Indretning. 173-176.
Priestley, Chemicus. 19.
prizelius, hans Theorie om BidselstangrnS
Anvendelse. 209.
pro«

X
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Probabirltetsregning. Almindelige Formeler for femme, i 29, i30,
prudentius, YHaivcn. 90»
pund. Bestemmelse af er Pund Rug, Byg
og Havre. 3, iz.

R.

.

Raabuk. 409.
Rauraci, et Folkeslag i Schwekh. 8Z»
Reaumur. 334, 608?
Regn. Om sammes starre Mangde paa fa»
vere end paa hsiere Steder. 227. Forskiefien paa NranenS Mcengve paa Obfer»
vatorier og nede i Klobenhavn. 228-231.
Aarsagrrne hertil. 231. Tyngdens-Virk
ning er ikke Aarsagen. 231, 232. Af
Luftelecrricireten kan derre Pheenomen
forklares. 232.
Reier. 334.
Reitzenstein, hans Theorie om Bidfelstan»
qenS Anvendelse. 208.
Rensdyr. 409.
Renrrrietaxt. 2.
Rhinoceros. 411.
Rhceti. Hvor deres gamle Dop«! var. 83Richard I., Konge i England. Hans Fangenskab. Aarsagen til Fiendffabet imel,
lem ham og Philip August. 65, 66.
Ridekunsten, hvor for st bestemt efter Reg
ler. 205.
Roer beregnede efter Hartkorn. 15.
Roger of Hovden, hans urigtige Beretninoer cm Prindsesse Ingeborg, 32,
37. Net. 2.
Rokkefist beregnet til Hartkorn. 15.
Ronayne, bans Forsog cm Luftens Eiec«
truttet. 233.
Rug betragtet af de Gamle som H.rtkorn.
4. s. Pund. De Gamles Bestemmelse af
Rugs Vcerdie imod andre Kornvare. 4.
Ruggrpn beregnet til Hartkorn. 15.
Rumpf. 336, 608.
Yl'S Samling. V. B.
O, q

R^mer. 327. Hans Opfindelse om Lysets
Hastighed. 341.

S.
Salomon. Mahumedanernes og Jodernes
Formodninger om Salomons Kundska
ber i Troldomskuuften. 95, 96. Magi
ske Skrivter, som tillotggeS Salomon.
96.
Salt beregnet til Hartkorn. 15.
Saltsyre, den dephlogisticerede. s. Salt»
syre, den oxygenerede.
Saltsyre, den oxygenerede. f, oxygeneret
Saltsyre. .
Sanctorius, hans Beregning 01V hver«
meget er Menneste behover daglig til fvcnøbent Ophold. 452, 453.
Saxtorph, Matthias, hans Beskrivelse
over tvende Bern, paa hvilke Underli
vets Bedaknmg manglede. 105.
Scandinavien. Om Schweitz.rne nedstam
me herfra. 82.
Scheele. 391.
Scherer. 58 s.
Schwaben, hvoraf har fit Navn. 85»
Schwertz var i de aldste Tider beboet af celtilfe eller galliske Folkeslag. 82- Grunde,
hvoraf bevises Formodning, at Schweiherne nedstamme fra skandinaviske Nationer.
86-88Schonberg. 253.
Scyllai us arctus. 336.
Scyllaeus aufhalis. 335, 337.
Scyllarus, et G-muS af Krabsarten. 33?.
Scyllarus Guineenfis. Tegning af den. 333.
Noiagtig Bestrivelse over den. 337'34°
*
Seba. 336.
Semnorter, hvor dette Folkefiag boede. 84»
Sennep beregnet til Hartkorn. 16.
Seqvin, EhemicuS. 19.
Sild beregnet til Hartkorn. 16.
Sind, von, hans Theorie om Bidfelstan«
9in- 3O9,
Skibeqq
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Skibe. Rotations Bevægelse. 416. PenbuIflir Bevcegelse. 441» Carachrcr af et godt
»9 maadcligt Skrb. 416. Om Skibenes
Krængninger oa Svingninesbuer. Hvor
ledes de kunde maales. 41 5-450. Ski
bes Slingring formedelst Bølgerne. 421.
Lovene for en materiel Stangs Svingnin
ger, naar Axlen, hvorom den er hoengr,
selv svinger imaae Buer i en Plan. 418423. Dannelsen af en Stang til at maale
et Skibs Krcengninger. 421. Om In«
strnmentcv kil at maale et Skibs Krcrng«
ninger. 417, 423, 434, 439»
SkielstiSr. s. Ebbe.
Gkielsr^rrelfe, en foranderlig Skielstsrrelses. i8Z.
Skieppe. Forssiel vaa dette Maal. 3.
Skyggen. Første og anden Virkning af
Lysets successive Bcrceaeisr i Henseende til
Skyggen. 358. Bestem ni esse af Ordet
Skygqeaberrarion. 358. Demonstratio
ner. 356-361. Skyggeaberrationcn maa
(Pløre en Forffiel i Bestemmelsen af den
Trd, da Skyggen skulde narme stg kil den
iller den Punkt. 361. Hvad Indflydelse
delte kan have i Formørkelser og Occultationer. 362. Virkningen af Skyggeaberraiioncn vil blive hen samme i Öccuirationer som i Formørkelser. 363. Naar
man vil betragte Stierneoccultativner,
fom foraarsageS ved Maanen, som en Art
i»f Zordformsrreiser, bor SkyggeabcrraHorten ogsaa komme i Betragtning. 363.
Demonstrationer. 363-366. Skyggeaberrationer maae og have Indflydelse paa
Occulrationer, naar de betragtes som particulaire Occnltationer, seek fra et eller an
der Sted paa Jorden. 366, 367. .Under
søgelse om Skyggeaberrationen kan have
nogen Indflydelse paa de Skygger, som
soraarsages ved Objecter paa vor Jord.
367. Naar det Lysende er paa Jorden
eller uden for Jorden. 368. Skyggcaberrationcn paa rn ZEqvawriai-Solskive.

369. Undersøgelse' om de fin« Traade,
som ere anbragte i Kikkerten, ere under
kastede Skyggeaberration. 371.
Sm^r, sammes Barbie bestemt til Hart«
korn ester gamle Beregninger. 5, 16.
Sommering, Sanruel Thomas. 105.
Spalancini. 610.
Spengler, Lorentz, hans Dessrivelse as
■en ny Art Krads, Scyllarus Guineenfis.
333»
—— Beskrivelse over en ny og sielbrn Koralarr. 607,
Sprog. Om den Fordeel, som flyder af
Sprogenes Forssiellighed for det menne«
skelige Kisn. 629. ' Klager, som ere forke
over den Vanskelighed, Sprogenes Forftikllighed medfører. 630. Besvarelse her«
paa 630. Ordene i forskjellige Sprog
forffasse fuldstændigere og rigtigere Begre
ber. 631. Sprogene kan anfteS som et
Supplement kil mange Videnskaber og
disses Historie hos forssiellige Folkeslag.
633. Den Nytte, Philosophen hofter af
flere Sprogs Grandskning. 633. Nyr,
ten heraf for Poeten. 634. Den mcnnessclige Forstand forsynes herved med en
nyttig og behagelig Beskicestigelse. 637.
Sqvilla, et GenuS af KrcrbSarten. 335.
Stephan, Biskop i Noyon. 30.
Gteiglehner. 571.
Strøelse beregnet til Hartkorn. 16.
Str^m, Professor, hans Formodning om
Lichen nivalis. 372.
St-rrelse, foranderlig. Hvad derrs ana
lytiske Udtryk bliver, naar den er'paa
Grcendserne af at kunne sees og forsvinde.
188» Paa hvad Maade den forvandles
til Nul. 195.
Suhrn, p. F. Formodning at Schweitzerne
nedstamme fra Scandinavien. 82.
Svensk. Hvilken romersk Skribent der forst
navner dette Navn. 85.
Svever. Deres Vandring og Krig med Ro
merne. 84» Hvor de boede. 84, 85.
For-
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Formodning om naar og ved hvad Lejlig
hed det Navn Soever før ft er kommen ind
i Tydstland. 8 5.
Sviin beregnede kil Hartkorn. 16.
Gviinsolden beregnet til Hartkorn. i6.
Scekke beregnede til Hartkorn. 16.
Sælhunde beregnede til Hartkorn. 16.

T.
Talk. Om fa nr»: tå Forbindelse med den
oxygenerede Saltsyre, s. vxygeneret Salt
syre.
Tetens, 3. ti. Formula polynomionim.
s. Polynomier.
----- Om Fleerheden af collective Stemmer
og Probabiliteten as samme. 116. Pa
riteten af collective Stemmer. 117 119.
Majoritetens mindste Antal ved collecti
ve Stemmer, ug, 120. Forholdet af
Minimum for Majoriteten til det hele
Stemmeantal. ) 20. s. v, Curler. Til
bageholdende Stemmer ved Votering.
119.
Hvorledes Stemmerne kan for
deles for at opnaae Majoritet med det
musste Antal. 122, 126. Z hvad Til
falde Majoritetsantallet er mindst. 125.
Majoriteten af collective Stemmer beroer
undertiden ei alene paa Antallet, men og
paa Stedet, hvor Stemmerne samles.
125. Variationer i FordclingSmaaden
for collective Stemmers Majoritets Mi
nimum. 127. s. v. Tcerningcr. Prodabiiltetsregning.
Teutoner. Bestemmelse af deres gamle Bo«
pcel og Herkomst. 8Z, 84.
Thermometer 550.
Thengal, Erkebisp t Trier, irettescetteS,
fordi han bar tilladt Skilsmisse imellem
Kong Lothar og hans Gemalinde. 60,
• 62.
Tigurinerne, hvad Folkeslag og hvor ned
satte sig. 84»
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Toaldo, Ioft^ph, hans Fortjenester font
Meteorolog. 552 0. f.
Torricelli forste Forsøg til Barometret.
530-532.
Torsk, saltede, sammes V-rrdie beregnet
som Landgilds-Afqivt. 6, 16.
Traad betegnet til Hartkorn. 16.
Trembley. 608.
Trianglers, de sphcenste, fornemste Egen
staber. 495-511.
Trichter, Valentin, hans Theorie om Bidselstamicns ?lnvendelse. 206.
TromnisDorft', om den oxygenerede Salt
syres Forbindelse med Kalkjvrden, Talk,
og Lcerjorden. 391.
Tvinde beregnet til Hartkorn. 16.
Tychfen,chanS sammenlignende Forsøg med
Lichen nivalis og Lichen islan'dicus. s. v.
Lichen.
Tcerninger, prismakiste. Paa hvor mange
Maader med dem kan kastes. 129 -131.
Formelen for de Tilfalde, naar Tcrrningen
har ulige Antal af Sider. 132. Variationer ved Forandringer af Tcerninger
eller ved Omsoetninger. 135.
Om de
fundne Kastniugsmaader med forandrede
Tcerninger, at bestemnie samme med de
"uforandrede. 137-140.
Tctmmergiedder beregnede til Hartkorn.
16.
T^mmertrcve beregnet til Hartkorn. 16.
T-rv beregnet til Hartkorn. i6.

"

u.
Uld beregnet til Hartkorn. 16,

V.
Vaadgarn beregnet til Hartkorn. 17.
DaadtvinDe beregnet til Hartkorn. 17.
Valrade foraarsager Skilsmisse imellem
Kong Lothar og hans Dronning. 62.
Qqqq 2
. Vand
\

Register.

6?o

Vand frembragt af dephlogisticeret og br«ndbar Luft. Sammes Smag. 19. Om
VckndetZ Bestanddele, vq dets Frembrin
gelse "ed Forbrcrndingett af Suurstofgasen
og Vandstosgasen. Grunde imofr og for
denne Lar«. 178 -180. Leeren om Van,
der er Hovedpunktet for den nyere franske
Cbemte. 183- Et mcerkvcerdigt Phceno,
men indtruffet ved anstillede Forssg med
phoSphorholdig Vandstofgas. i83, i87Vauban, hvori han har feilet i Fortifika
tionen. 155.
Vauqvelin, Chemicus. 19.
Veed beregne til Hartkorn. 17.
Venderne, deres Styrke i Rnud VI. Tid.
37.
Vierirs betragtet fom Hartkorn» 16.
Vieta. 582.
Vodan, Afguden, hvor dyrkedes i Schweih.
87Vogne beregnet fom Hartkorn. 17.

ftffe Ingeborg. 38, 39. Not. 6. HanS
genealogiste Deduction til OplvSning i
Skilsmissesagen imellem Philip August
og Ingeborg. 43. Nor. 3. H.,ns svrige Destrabelser til Bedste for den ulyk
kelige Ingeborg 55-57. Han sendeS
fem Gesandt til Nom i denne Sag. 57.
Hans Brev til Abbed Wilhelm i Es
rom. 63. Skrivelse til Kong Knud og
Cardinal Cincio, denne Sag angaaende.
69.
Wilhelm , Erkebistop i- RbeimS , ophcrver
LEgiestabet imellem Philip August oq
Ingeborg. $0. Breve ril ham i denne
Aniednmg. 5 3, 54Wilhelm, Abbed i Esrom. 63.

W.

SE.

Waldemar I. Datter -ivteS med Philip
August i Frankrig, f. Ingeborg.
wa,llerius, den fvenske Chemiker. 235.
Wessel, Laspar, Landmaaler, cm Direk
tionens analytiske Beregning. 469.
Weftrumb, hans Opdagelser i Chemien.

*2Eg, sammes Vardie beregnet som Landgi'ds-?lfgivt. 6, 10.
TLgypten har fra de «idste Tider brugt
Heste til Nit og Kigrsel. 205. *
^Lqoarionernes Theorie af C. L. Degen.
572-Z82.

Wilhelm II., Konge i Sicilien. 65, 66.
Wilhelm of Heubery, hans Beretninger
om Prinds sse Ingeborg. 32, 37. Not. 5.
Wilhelm, Abbed rU Estildsoe og Ebeltoft,
hans Brev til Knud VI., da Philip
August anholder om den danste Prind-

X.
Xenophon, om Bidselers Brug og An
vendelse hor Gråkerne. 20z.

£>•
surret beregn^ ril H'.rrkorn. 17.
fLirte. Bestemmelse af dette Maal. 3, 15,
l7*

