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U 7i de rsôgelse

om, og hvor vidt, deres Mening er grundet,

som holde for

at sand F ilo sof i , og et fuldstaendigt Be
greb om sand F il o sofi ,

forst i vore Tider ere bievne til»
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Indledning.

i. Er Begrebet om Filosofi forst i vore Tider fundet? 
Har Filosofi ikke været virkeligen til for nu ? Besynderligt sy
nes det, at man efter Aartusindes Filosofering spörger saale- 
des; men Begrebets Storhed, Vanskeligheden at udfore et Værk, 
som svarer til Begrebet, kunne maaskee retfærdiggjorc Spörgs- 
maalene. Store, meget omfattende Tanker, (og dertil horer 
uden Tvivl Begrebet om Filosofi) oprinde, voxe, udfores lang
somt; og naar fuldkommes og modnes de? Med falske Tan
kers Opdagelse, Forkastelse eller Rettelse gaaer det ligesaa 
langsomt. Den menneskelige Aands Bestræbelser baade inden 
og uden for Erfaringens Grændser, dens Konstværker i Sands
ningens og Beskuelsens Rige, dens Anstrængelser for at trænge 
ud over dette Riges Grændser ind i Oversandselighedens vild
somme Egne, give os Exempler nok herpaa. Man betragte 
iblandt andet dens Gang i Opfindelserne af Skrivekonsten og 
af Skrivtsproget ; hvor mangfoldige ere ikke disses Skikkelser a),

a) Saasom Prent-og Haand-Skrift-, Sneh Lön- Fjern-Krafl-Skrift, almin
delig Skrift , ja endog almindeligt Tale-Sprog,.

A 2,
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livacl er ikke dermed Tid efter anden, og endnu ganske ny- 
ligen, foretaget ? Man eftertænke Forandringerne i Begrebene 
om Gud, om overnaturlig Aabenbaririg, om den fuldkomneste 
Stat, det bedste Universitet o. a. f. Tor man sige, at nogen 
af disse eller slige store Tanker er fuldendt, liar naaet fast og 
uforbedrelig Bestemthed? Om end saadanne Tankers Natur, 
og deriblandt Begrebets om Filosofien, tillod dette, saa ville 
dog Tænkernes sædvanlige Adfærd forbyde det. Troer ikke 
oftest den, som giver sig Navn af Filosof, at han allerede er 
i Besiddelse af Begrebet om den Videnskab, hvortil lian be- 
kjendcr sig, eller som lian söger, og liemmer eller standser 
ikke denne Indbildning videre Eftergrandskning ? Scor ikke Ef
termanden i sine Formænds Opfindelser Fejl, som han vil rette, 
men sætter undertiden nye og större Fejl i deres Sted ? Skeer 
det ikke ogsaa altfor ofte, at en beromt Forgængers Indsigter 
ansees for Grændseskjel, der ikke bor overskrides? Kan ikke 
Meningernes Mængde og Underlighed, Indklædningernes Tve
tydighed, forvirre mangen Viisdoms Elsker, bringe ham til 
den Yderlighed , at han med Lucian Z») bliver ganske uvis om, 
hvor Filosofien har sit Hjem, mistvivler om at finde dens Bo
lig, Og falder maaskee paa den Tanke, at den boer ingensteds ? 
Og hvad Begreb om Filosofi og om dens Tilværelse erholder 
man efter alt dette? Man litlre ogsaa, hvorledes Filosoferne i 
forskjellige Tider selv have besvaret vore ovenanførte Spörgs- 
maale.

5. 2. Cicero beretter, c) at Aristoteles skal have dad
iet de ældre Filosofer, og anseet dem for Pralere, fordi de

¿) I hans Fiskere eller oplevede Filosofer.
c) Qvæst. tusculan. 1. 3. cap. 2.#.
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meente, at Filosofien ved deres Bestræbelser var bragt til Fuld
kommenhed, at han tillige skal have sagt, han saae forud, 
at Filosofien formedelst de Fremskridt, den i faa Aar havde 
gjort, a ilde inden kort Tid blive ganske fuldendt. Ammonius 
eller Joh. Philoponus, eller hvo, der er Forfatter til Aristote- 
les’s Levnetsbeskrivelse, som Pot. Joh. Nunnesius har udgivet, 
troer, at denne Spaadom er opfyldt af Aristoteles selv; han 
siger i samme Skrivt om Filosoferne för Aristoteles, at de vel 
vidste at demonstrere, men forstode ikke at gjöre Demonstra
tioner, at de lignede dem, som brugte Skoe, men vidste ikke 
at gjöre Skoe. Nunnesius i Anmærkningerne over dette Skrivt 
tilstaaer ei'), at til hans Tid (til Midten af det 16 Aarhundrede) 
havde Logiken og Metaphysiken ingen betydelig Tilvæxt faaet, og 
anförer sammesteds Tlieodori Logothetæ Mening,at Aristoteles ikke 
allene var Logikens Fuldender, men og dens Opfinder. Hvorvidt 
man i nogle Aarhundrede har drevet Agtelsen for Aristoteles’s For
tjeneste afalle Filosofiens Dele, er noksom bekjendt. Lucretius e) 
priser Epicurus, som forste Opfinder af den Lærdom til Livet, man 
kalder Viisdom (Filosofi). Skeptikerne kunde ikke tilstaae For
nuft-Sandheder og egentlig Viisdom at være fundne. VarrojQ 
beretter, at alle Konster holdtes for at være opfundne i Græ
kenland i et Tidsrum af 1000 Aar. I de senere Tider har 
Descartes sagt g) , at af de store Mænd, som især ere kaldte 
Filosofer, og som have bestræbt sig for at bestige det höjeste 
Trin af Viisdommens Tempel, nemlig at eftersøge de forste

</) S. 138.
e) de nat. rerum 1. 5. v. 9, 10.
f) De re rust. 1. 3. c. 1. v. 4-
g) Epístola ad princip, philosophiæ interpreten! gallicum 1 T. operum 

Francof. adMænum 1691.
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Aarsager og sande Grunclsatser, hvoraf alt det, som kan vides, 
lader sig udlede, af dem liar ingen indtil hans Tid, saavidt 
han vidste, havt Lykke til at udfore dette. Han nævner der- 
paa Plato og Aristoteles : Om den kritiske Filosofies Velyndere 
er det bekjendt nok, at de regne Oprindelsen af den egentlige 
Filosofies sande Begreb fra Kants Kritik over den rene For
nuft, og Filosofiens Tilværelse fra nogle for kort Tid siden ud
givne Skrivter. Om Epoken, hvorfra den ægte Morals Tilvæ
relse , og Opfindelsen af Begrebet om sand Moralitet, skal reg
nes, kunne de heller ikke tænke anderledes. Reinhold A) me
ner , at hidtil ingen Filosofi i Ordets egentlige Forstand fin
des, og heller ikke noget bestemt Begreb derom. Schelling ¿) 
paastaaer, at Filosofi, som Videnskab, ingensteds existerer, og 
han gjör heri fælles Sag med Fichte. En Anden X) er af 
samme Mening ihenseende til AEsthetiken. Det er altsaa intet 
Under, om man troer, at Konsten at skrive Filosofiens Histo
rie, har været ubekjendt 2) (endog for en Jac. Thomasius og 
Brucker) og at Begrebet om saadan en Flistorie ikke er ældre 
end, ja ikke engang saa gammelt som, det formeente, enest 
rette, nys opfundne, Begreb om Filosofi. Naar Kant i Kriti
ken over den rene Fornuft i Aaret 1781 sagde, ”at den, som 
i hans Selskab har havt Föjelighed og Taalmodighed nok til 
'at gjennem vandre den kritiske Bane, maa domme, om ikke, 
ifald han behager at bidrage til at gjöre en Landevej af denne 
Fodstie, endnu inden dette Seculi Forlob det kan opnaaes, 
som saa mange Aarhundrede ikke have kunnet udrette, nemlig

Ä) Beyträge 1 B. über ¿en Begriff der Philosoph!.
i) Von Form der Philosophie. S. 179.
Â) Herman in Handbuch der Metrik.
Z) See Ebersteins 2 Th. der Metaphysik der Teutschen Vorrede S. iv. 

/
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fuldkommen at tilfredsstille den menneskelige Fornuft, ihen- 
seende til det , dens Videlyst hidindtil altid forgjeves har be- 
skjeftiget sig med,” saa talede han om Fornuft-Kritikens faste 
Begrundelse, og om dens visse Nytte til at erholde fyldestgjö- 
rende Troe om oversandselige Tings Tilværelse. I hans Svar 
paa den erlangske Ptesensents Opfordring til Erklæring orn 
Fichtes Wissenschaftslehre, siger han med andre Ord det sam
me. At han haaber den transcendentale Filosofies Fuldendelse, 
skal herefter erindres §. 51,

De ældste Filosofer have ikke meget holdt sig op ved 
at undersöge Begrebet om Viisdom (Filosof). Kulturens Be
skaffenhed paa de Tider tillod det ikke, og det sees nogenle
des af de ovenanførte Meninger om Filosofien og af det, som 
siden skal erindres. Deri maa vel og Grunden söges til deres 
Haab om Filosofiens hastige Fuldendelse. I de folgende Tider 
have derimod nogle nægtet Begrebets, andre Videnskabens og 
Systemets Tilværelse, andre begge Deles; og til Fuldendelsen 
har Udsigten nok ikke saa meget udvidet sig, som nogle have 
ventet.

§. 3. Men hvad forstaaer man ved Filosofiens Begreb, 
og hvad Sammenhæng er der imellem Begrebets og Systemets 
Tilværelse ?

Man kan ved Filosofiens Begreb forstaae enten en sæd
vanlig logisk Definition, d. e. et fuldstændigt tydeligt Begreb, 
hvorved Filosofi i Almindelighed kårt skjelnes fra enhver Art 
af Kundskab, som man ikke vil eller bör give Navn af Viis
dom ; dette er dens characteristiske Begreb. Derfra er dens 
Indholds Begreb meget forskjelligt ; dette kan igjen være 2 
Slags; enten er det Filosofiens Ideal, d. e. Begreb af liöjeste 



V

8

Indhold og Fuldkommenhed, eller det er Begreb, som ikke 
er Ideal, og altsaa af et ringere Indhold. Ligesom man tager 
Filosofiens Begreb, saa maa Spoigsmaalet orn dets sildigere eller 
tidligere, eller maaskee umulige, Oprindelse besvares. Saame- 
get er upaatvivleligt, at for man er i Stand til rigtigen at klas
sificere de Kundskaber, Mennesket kan besidde, og give dem 
ret videnskabelig Form, för kan intet rigtigt Begreb om Filo
sofi findes j og for man er vis paa, at alle den menneskelige 
Kundskabs Artei' ere opdagede, kan man ikke med Sikkerhed 
paastaae Klassificationens og Begrebets Fuldstændighed. Alt 
dette retter sig efter den menneskelige Forstands Forfatning og 
Kultur i enhver Tid. En Paastand, hvori denne Betragtning 
tilsidesættes, er ubillig og ugrundet.

$. 4*  Der synes ikke at være nogen ganske nödvendig 
Sammenhæng imellem Begrebets og Videnskabens Tilværelse. 
Det er ikke umuligt, at et filosofiskt System kunde være til, 
för et fuldstændigt tydeligt Begreb om Filosofi var fundet j 
Forfatteren til saadant et System kunde have arbejdet efter en 
Tanke, som hans Genie levende fremstillede for ham, men 
som hans Fyrighed og Drivt til Værkets Udførelse ej gav ham 
Tid til at tydeliggjöre. Homeriske Mesterværker vare vist nok 
til, för man havde tænkt paa at udvikle Begrebet om et ffeltedigt, 
Og hvorfor kan Filosofiens Sandheder ihenseende til Formen ikke 
ligesaavel behandles geniemæssigt, som andre Materier ? Deterog- 
saa muligt, at et fuldstændigt tydeligt Begreb om Filosofi kunde være 
fundet, og at dog endnu intet dermed overeenstemmende System 
var frembragt, hvilket har maaskee været Tilfældet i vore Tider.

S. 5. Er det sandt, at Filosöfien er Fornuftens Datter, 
saa maa det være vigtigt at kjende Datterens Charakter, for at 
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bedömme Ilendes Herkomsts Ægthed; er det sandt, at denne 
Datter fodes af Fornuften under mange Smerter, og at lier, 
ligesom ved hiin Gudindes Udspring af Jupiters Hjerne, be
hoves mægtig Födsels-Hjelp, saa er det vel værdt at under- 
söge den Konstes Beskaffenhed og Fremgang, hvorved dette 
Ioster enten er bragt, eller kan bringes, for Lyset; bor Filo
sofien være vort Livs Lovgiverinde og Herskerinde, saa maae 
vi kjende hendes Befalingers og Lærdommes Aand, hendes 
Stemmes Lyd, at vi ikke enten skulle detronisere den sande 
Filosofi, eller lade os af en Falsknerinde, som kan have be
mægtiget sig hendes Trone, ved vrange Bud og forforerske Ord 
drage fra vort önskede Maal ; men intet af alt dette kan skee, 
uden at have et rigtigt, om ikke ganske uforbedreligt og fast- 
blivende, Begreb om Filosofi; ogsaa er Filosofiens Skjebne, 
dens Held og Uheld, den menneskelige Forstands Skjebne; 
dersom denne interesserer os, saa maa og hiin. At kjende 
den menneskelige Forstands Gang i et saa vigtigt Begrebs Er- 
holdelse, kan tjene som Vejledning for os i flere, ikke min
dre vigtige, Tilfælde, og som Advarsel mod de Fejl, der kunne 
sinke eller tilbagestöde vor Aand i sine ypperligste Bestræbel
ser. Endeligen forstaaer det sig selv, at det Begreb, man gjeir 
sig om Filosofi, naar dennes Form bestemmes efter .Regler, 
ikke kan andet, end have megen Indbydelse paa enhver filo
sofisk Udarbejdelse. Jeg haaber altsaa, at Udkastet til disse 
Sporgsmaales Besvarelse ej skal ansees for unyttigt, og ej gan
ske mishage et Selskab, som er Videnskabernes sande Befor- 
drerinde; maatte kun Afhandlingens Udforelse ikke befindes 
alt for langt under Materiens Værd, Selskabets Fordring og 
Forfatterens Önsker !

Vid. Sels. Ski. II Del, I Hafte. B
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F ö r s t e K.ap i t c l.

Hvori et Slogs F o rerfiarin g s Begreb (TrpoÅy^ii) om 
Filosofi udvikles.

5. 6. Begrebet om Filosofi kan oprinde paa meer end 
een Maade. Det kan afsondres (abstraheres) af allerede tilvæ
rende filosofiske Værker, og altsaa oprinde af Erfaring; Vær
ket er da til, for Begrebet har erholdt nogen mærkelig Grad 
af Klarhed. Denne Afsondring kan skee enten af eet eneste 
filosofiskt System, eller af flere, vel og af alle bekjendte, med 
hinanden sammenlignede, Systemer. 1 förste Tilfælde fik man 
kun Begreb om enkelt Mands Filosofi, f. Ex. Platos; i sidste 
Tilfælde kunde Begrebet, ved at samle Kjendemærker, som 
alle Systemer havde tilfælles, erholde större Udstrækning og 
en Almindelighed, som beföjede os til at sige: Dette er Filo
sofi efter alle Filosofers Mening; derved var allerede meget 
vundet. Det var fornuftigt at kalde Filosofi, hvad alle andre 
kaldte saa, og at holde sig til et Vedtægts Begreb, indtil man 
af Kundskabens og Tingens Natur kunde udfinde et bedre og 
mere grundet; men et Begreb, som allene var bygt paa Erfa
ring om, og Afsondring af, nok saa mange filosofiske Syste
mer, kunde maaskee dog ikke være det, vi sögde, og altsaa 
Filosofiens Begreb ikke endnu fundet. Det var muligt, at alle 
Filosoferende hidtil havde forfejlet det rette; ved Eifarings- 
Vejen naae vi altsaa ikke sikkert til Maalet; heller ikke kunde 
Forfatteren af det förste filosofiske System paa denne Vej være 
kommen til det Begreb, som under Udarbejdelsen maa have 
SYævet ham for Öjne.
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$. Filosofiens Begreb maa altsaa kunne oprinde paa 
anden Maade, ved andre af Tænkekraftens Virkninger, end 
ved blot Afsondring af Erfaringer; og her finde ligeledes flere 
Tilfælde Sted ; nemlig :
1) Fornuften kan sige os, hvad vi i Almindelighed have Grund 

til at antage for Filosofi , naar vi forst kjende vore Kræfter 
til at erholde Kundskaber, og vide at bringe de erholdte 
Kundskaber, ihenseende til deres Natur og Nytte, i beliö- 
rige Klasser, d. e. Fornuften kan give os et blot charak- 
teristiskt, almeent. Begreb om Filosofien.

2) Den kan og tillige give os Filosofiens Indholds Begreb, d. e. 
bestemt Begreb om de Dele, vi til enhver Tid troe at höre 
dertil. Dette Indholds Begreb kan ogsaa være charakteri- 
stiskt.

3) Den kan stræbe efter at udfinde Begrebet om den fuldkom
neste menneskelige Filosofi > eller om den menneskelige Filo- 
sofies Ideal,

4) Den kan endog ville hæve sig til Filosofiens allerhøjeste 
Ideal, saadant, som det findes i den guddommelige Forstand 
allene.

§. 8. Men hvorledes , og for hvorvidt, kan den men
neskelige Fornuft tillægges Formue at danne egentlige Idealer? 
thi om det, som er Ideal efter enkelt Konstners eller Filosofs 
Mening og Udförelse, spörges ikke. Naar man ved Ideer og 
Idealer forstaaer intet andet, end de Grændsebegreb, som For
nuften i sine Slutningers yderste Fortsættelse tilsidst træffer 
paa, og bliver staaende ved, og de Objekter, hvorpaa disse 
Begreber forestilles at passe, saa kan slige Ideers og Idealers 
mulige og virkelige Tænkning ikke nægtes ; de ere yderste Ledde 

B 2
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i Slutningernes Kjæder; ele sige ikke, hvad Objektet i sin største 
Fuldkommenhed er eller bor være, paa en bestemt og udfor
lig og navngiven Maade, men kun i Almindelighed, ubestemt 
eller blot nægtende, f. Ex. Substans uden al Sammensætning, 
Aarsag uden videre Aarsag (uforaarsaget Aarsag), et Væsen, 
som har alle Fuldkommenheder, et Helt, som ikke kan blive 
större. Derimod synes man at kunne nægte, i det mindste 
tvivle om, Muligheden for Mennesket at samle i een Tanke 
og i et Subjekt alle de bestemte, positive og specielle Fuld
kommenheder, hvoraf den ypperligste Tings hele og særegne 
Natur maatte bestaae. For at gjöre dette, maatte man kjende 
alle Subjektets mulige Fuldkommenheder, alle dets Dele og 
deres störst mulige Grad, og kjende dem paa ovenanførte 
Maader. Det var f. Ex. ikke urimeligt, om man troede, at 
Zeuxis Helena, Polyclets Canon og Platos Republik ikke vare 
saadanne egentlige fuldendte Idealer; meget mindre, hvis man 
troede dette om ganske oversandselige Tings Idealer.

S. 9. Dersom det altsaa har saadan Beskaffenhed med 
Idealers Dannelse af den menneskelige Forstand, og Erfarings- 
Vejen heller ikke kan lede os til et sikkert Begreb om Filo
sofi, saa bliver kun een eller to af ovenanførte Veje for os at 
betræde.

En Tanke, eller Tankesamling, som efterhaanden dan
ner sig i Forstanden ved mange foregaaende Virkninger af de 
hojere Forestillingskræfter, f. Ex. ved bemærkede og i Hukom
melsen bevarede Folger af Slutninger, som ere grundede paa 
en Mængde indsamlede Erfaringer, ved disse Folgers Sammen
ligning med hinanden indbyrdes, med Sindets pg Menneskets 
adskillige Forfatninger, en saadan Tanke er en Frembringelse
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i og af Sindet, som det gjör til sin bestandige Ejendom, og 
hvoraf det benytter sig, naar det dommer om forekommende, 
enkelte og specielle Objecter, og naar det skal skjelne een Art 
af Tine fra en anden. Den er uden Tvivl det, de samle Ei- 
losofer have kaldet anticipado, prænotio, det, So
crates i sine Discurser altid havde Hensyn til, for at vise, om 
en Paastand kom overeens dermed, eller streed derimod. Den 
er et Slags Forerfarings Begreb, i det mindste sammenlignings- 
viis, og naar man henförer den til, og anvender den paa, sil
digere og nyere Tænknings Objekter; men den kunde maaske'e 
ogsaa være Forerfaringsbegreb i den absolute og strængeste Be
mærkelse , hvorom vi siden skulle faae Lejlighed at erindre 
noget mere*  At den er et blot characteristiskt Begreb, sees af 
denne Forklaring selv.

I dette Kapitel ville vi stræbe at fremstille og udvikle 
Forerfaringsbegrebet om Filosofien ; stræbe at finde, hvad der 
kan og bor tænkes ved Filosofi, for man endnu har betragtet 
noget allerede existerende System; derefter ville vi undersöge, 
hvad nogle af de fortrinligste filosofiske Skolers Formænd saa- 
vel i de ældste som senere Tider for Kant have holdt for at 
være Filosofi (til vort nærværende Ojemed behoves ej at ud
brede sig til alle, hvilket heller ikke her var gjörligt) ; derved 
banes Vejen til endeligen at indsee, med hvad Ret man troer 
Filosofiens og dens Begrebs saa sildige Oprindelse.

§. 10. Antage vi, at den menneskelige Kundskabs hele 
Masse bestaaer af 2de Hoveddele, hvoraf den ene ihenseende 
til dens Indhold og umiddelbare Herkomst ikke er vort tæn
kende Væsens særegne Frembringelse, men paa en eller anden 
Maade given og leveret os enten af udvortes Tings Virkning 
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paa, og Forhold til, os, eller af indvortes i os oprundne For
andringer, i begge Tilfælde en os uvæsentlig Erhvervelse, som 
ligner et Forraad af indsamlede, raae og endnu ubenyttede, 
Bygnings-Materialier. Den anden Deel derimod er udeluk- 
kendeviis den menneskelige Aands eget Værk, enten en Bear
bejdning af de leverede Materialier, deres Ordning og Forrn- 
givelse, eller Fostre af dens blotte Tænkning, og altsaa Dan
nelser, som ikke indeholde noget af de givne Materiali-er, in
gen Tinktur have faaet af Sandseligheden. Antage vi denne 
Kundskabens Inddeling, saa er der ingen Tvivl paa, at den 
Kundskab, som skal kaldes vor Filosofi, jo nraa höre til den 
sidste Deel. Filosofien inaa være det menneskelige Sinds eget 
Værk; blot at höre, see eller ved nogen Sands paa dyrisk Viis 
at modtage Indtryk, paa mechanisk Maade at fornye det for
hen modtagne, er 11gesa(ilidet at filosofere, som det var at filo
sofere, om man ved liojére Aanders Indgydelser imodtog gan
ske fremmede og overmenneskelige Kundskaber. Det ene var 
for lidet til at være Filosofi, det andet for meget til at være menne
skelig Filosofi. At filosofere er at virke, og at virke selv. Kunde det 
bevises, at disse tvende Hoveddele af Kundskaben vare uadskil
lelige i Mennesket, saa maatte et ved Sindets Selvvirkning ud
bragt Resultat af begge være det, man burde tænke ved Filosofi.

S. li. Det forste, almindeligste og uomtvistede Kjen
demærke paa Filosofi er altsaa dette, at den er det menne
skelige Sinds eget Værk, en Frembringelse af dets höjere Tænk
ning ; og paa Filosofering, at den ligeledes er Sindets Selvvirk
ning, Menneskets liojere Tænkning.

Men hvilke ere de Virksomheder, hvorved Sindet frem
bringer dette Værk?
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De blot sandselige og dyriske Forestillinger ere saa stærkt 
bundne og hæftede til individuelle Indtryk af de sandsede Objek
ter, at oin nogen Virksomhed i eller ved dem y ttres, saa er 
den saa liden og ringe, og af saa stor Naturnödvendighed , at 
den ej fortjener at kaldes andet, end en Tilbagevirkning (reaction) 
paa Legemets bevægede Organer. Saadanne Forestillinger kunne 
altsaa ikke ansees for et Værk af Sindets Selvvirksomhed, hvor
til uden Tvivl fordres, at Sindet paa en eller anden Maade 
gjör sig lös fra Indtrykkene, at hverken det selv eller dets 
Tænkning fængsles af, fæstes til, og bliver staaende ved, disse 
allene. Denne Lösgjörelse er vor Aands egentlige Værk, med 
den begynder, i den fortsættes, vor menneskelige höjere Tænk
ning ; dens Forretninger (Acter) ere mange og höjst forskjel- 
lige ; for at kjende dens og deres Beskaffenhed, ville vi nævne 
de fornemste, saavidt muligt, i den Orden, som vor Aands 
Natur inedforer.

Först skjelner Sindet en Fornemmelse, Forestilling, fra 
en anden eller flere, erholder Klarhed og Bevidsthed om ud
vortes Ting. Dot gjör derved sine Forestillinger om dem til 
Bemærkninger \ det seer i st örre eller mindre Grad Objecler- 
nes Uovereenstemmelse (Forskjellighed, Ulighed); allerede i 
det spæde Barn er det at skjonne.

Ferpaa folger en anden Act; det mærker Overeenstem- 
melse (Eenshed, Lighed) imellem de skjelnede Objecter, kaster 
et Blik ud over Lüsternes (Individernes) Mængde, sammenlig
ner dem, og derved generaliserer sine Forestillinger. Denne 
Act forudsætter den forst benævnte; Overeenstemmelse, som 
saadan, indsees ikke, for man har et Slags Bevidsthed om, 
at der ere flere Objecter end eet.
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Siden efter tænker det sig de forskjellige og sammen
lignede Ting, som forbundne, sammenhængende, eller sorn 
uforbundne, usammenhængende; det tænker Aarsag og Folger; 
det gjör sig Efaringer, d. e. Omdomme om nødvendig Sam
menhæng imellem bemærkede Ting; det slutter et af et andet.

Unde?' disse Forretninger faaer Sindet Anledning til at 
löse endnu et Baand, at betage de udvortes Sandser deres Eene- 
hersken ; det vender sig ind ad imod sig selv, forlader Uden
omstingene, skuer i sit Inderste. Det var et lykkeligt Ojeblik, 
da Sindet forste Gang blev noget vaer i sig selv og paa dets 
egen Grund. Kunde maaskee erindrede Drömme dertil have 
givet Anledning? Med denne Opdagelse begyndte Selvbevidst
heden , dette Menneskets fornemste Særkjende fia de blotte 
Dyr. Saaledes blev det indvortes, endskjönt det ligger Men
nesket nærmest, sildigere bemærket, end det Udvortes.

Sindet kan nu betragte sig i Afsondring fra Tingene 
uden om, beskjeftige sig med sig selv, finde inden i sig lige
som en ny Verden; det kan eftertænke og udgrunde Maa- 
derne, paa hvilke saavel den indvortes, som udvortes Sands- 
ning i Almindelighed skeer o: finde de rigtige Begreber om 
Tid og Rum ; Maaderne, som det ligesaa nödvendigen og al- 
mindeligen bruger, naar det forstaacr sig paa (dommerom) de 
sandsede Objecter; Maaderne, paa hvilke det oplofter sin Tænk
ning til oversandselige Ting, Moralitet, Gud, Frihed, Udøde
lighed, og grunder sin Ret til at troe deres Tilværelse. Be
grebene om disse Virkningsmaader, og hvad deraf kan sluttes 
om dets egen Formaaenheds Grændser, om Kundskabens Værdi 
og Gyldighed, ere især et mærkværdigt Stykke af Sindets Værk.

I disse Skridt gaaer Sindet frem efter visse i dets Na
tur fastsatte nödvendige Regler, og de Kundskaber, det der



ved erholder, ere ligesaa nodvendige, som Beglerne ; men for
uden denne Virkemaade har det endnu en anden, hvori saa- 
dan Nødvendighed ikke finder Sted, og hvorover det selv er 
raadigt. Det kan af flere indseete mulige Tilfælde, af flere 
forskjcllige Handlemaader, udmærke sig, og af Hoben udtage, 
eet eller een; det kan uden Naturtvang forflere, formindske, 
sammensætte, adskille, omsætte de Forestillinger, det har i 
Eje, og ved denne Handling ligesom skabe nye Objecter, nye 
Verdener, det kan vælge og digte.

Ç. 12. Den menneskelige Aand viser i disse Forretnin
ger en Virksomhed, en Løsrivelse og Fjernelse fra det sand- 
selige, over hvis Resultater den selv maa falde i Forundring; 
den eaacr i sin Tænkning; f. Ex.

<D O

1) fra det individuelle og meest indskrænkede til det videre 
udstrakte og almindelige :

2) fra det hensynsløse ved Tingene til deres mangfoldige Hen- 
synsbeskaffenheder (fra det absolute til det relative).

3) fra det Udvortes til det Indvortes.
4) fra det , som bentes fra Objecterne til det, som kommer 

af Sindet selv og af dets ejendommelige Virke- eller Mod- 
tage-Maader (fra det objective og materiale til det formale 
og subjective).

5) fra det sandselige til det oversandselige.

6) fra det foranderlige til det uforanderlige, fra det uvilkaar- 
lige, det ufrie, til det vilkaarlige og frie. Men hvo er i 
Stand til ret at tælle og opregne alle dens förste eller sidste, 
smaa eller store, Skridt ?
Vid. Sels. Skr. UDelj I Hofte. C
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13. I Filosofiens forste Kjendemærke indeholdes et 
andet, nemlig dette, at Filosofien maa være et Slags Forerfa- 
rings Kundskab (Kundskab a priori). Det, som er Sindets 
eget Værk, og skal anvendes af den Filosoferende paa Objec
ter for hans Tænkning, kan i Anvendelsens Ojeblik ikke være 
kommen fra disse Objecter, thi ellers var det ikke SindeLs 
Værk, og det var ikke at filosofere om Objecterne; det maa 
altsaa have været i Sindet tilforn (för Anvendelsen), ligemeget 
om det i sin forste Oprindelse er kommen fra Erfaring, 
eller ikke.

Enten nu Objecterne höre til den Kundskabs Deel, som 
er den Filosoferende given, eller til den, han selv liar tilvir
ket sig, selv dannet eller digtet (§. 10, n.) f. Ex. de oven
omtalte Grændsebegreber og fuldendte Idealer, om disse kunne 
findes af Mennesker (§. 8, li), saa skeer Filosoferingen om 
dem ved lljelp af disse forhen i Sindet liggende Begreber og 
Principier; men dog er Filosofien allermeest subjectiv, aller- 
ineest Forerfarings-Kundskab, naar Sindet selv har dannet 
baade sine Objecter og de Begreb og Grundsatser, det anven
der paa dem; da er ailing af Sindet selv, alting subjectivt, in
tet er af Erfaring.

§. i/p Saadanne af Sindet selv dannede Objecter, som 
ere blot Tænknings-Fostere, og fölgeligen intet mere, end Tan
ker, ikke Ting uden for Tankerne (res), kan man kalde zzr^ZZ^ 
Objecter, saa længe man ej har realiseret, eller for saavidt 
man ej kan realisere dem, d. e., vise, at de ere, eller bor 
ansees for at være, meer end Tanker. Imod dem sæltes reelle 
Objecter, som ikke skylde Tænkningen allene det, de ere.
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$. 15. Nogle af de ureelle Objecter ere Sindet nödven- 
dige, d. e., oprinde i Sindet for saavidt det virker efter Love, 
hvortil dels Natur er bunden. De cre nødvendige Virksomhe
ders ncdvendig.e Folger; enten maatte Sindet slet ikke virke, 
ikke virke med Fyrighed og Vedholdenhed nok, eller det maatte 
finde paa sin Vej, og staae stille ved, disse Tanker; til dette 
Slags höre ikke allene ovenomtalte Grændsebegreb ($. 8.), men 
og en stor Deel af de övrige Begreber, som ved Sindets Op
løftelse fra det Sandselige (§. il) erholdes. At alle ureelle 
Tanker ikke ere saaledes nødvendige, behöver neppe at an- 
mærkes. (See sidstanförte § il i Slutningen).

§. 16. Endeligen saa kunne Objecter, som Sindet be
handler, baade de selvdannede, og de ikke selvdannede, være 
'vigtige og magtpaaliggende, meer eller mindre, for Sindet selv, 
for hele l\Jennesket, eenligt eller i Selskab betragtet, eftersom 
de mere eller mindre fordres af, komme overeens, staae i 
Sammenhæng, med Menneskets Natur og Bestemmelse, dets 
Omstændigheder og Forhold til andre Ting.

§. 17. Sindets nødvendige Begreber , Principer, Objec
ter, Öjemeed, kunne ikke andet, end være det vigtige, naar 
det eengang er blevet sig dem ret bevidst. Ved Begrebene og 
Principerne tænker det alting, med dem beskjeftiger det sig 
stedse; til Öjemedet drages, og til Objecterne ledes, det i sin 
Tænkning ideligen , beundrer disses Storhed eller Dybhed eller 
Fjernhed, og det destomeer, jo meer det vender sin Eftertanke 
til dem. Dets Videlysts Tilfredsstillelse, dets Beroligelse i alle 
Tider, udspire af, og grunde sig paa, disse Begrebs Udfol
delse, rigtige Betragtning og Anvendelse.

C 2
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§.18. Vi kunne nu indsee flere Kjendemærker paa Fi
losofi, og nöjere bestemme , livad Beskaffenhed dette vor Aands 
Værk maa have, naar det skal fortjene Navn af Viisdom.

Det blot vilkaarlige, det digtede, det ubetydelige, det 
alske og uvisse i Kundskaben horer ikke- til Viisdom ; altsaa 

maa Filosofien ikke være et blot vilkaarligt Værk af den men
neskelige Aand, ikke et vildt Spil af Indbildningen, Viddetog 
Digtekraften, ikke et Foster af en misledet og vildfarende For
nuft, som forlober sig i det uendelige, eller drejer sig i cn 
ævig Sirkel. Filosofiens Lærdomme maa være Sindets nodven- 
dige Værk 5 de maa være sande og velgrundede, uforanderlige 
og ‘gyldige for alle, som eje menneskeligt Sind, menneskelig 
Forstand og Fornuft. Filosofiens Stemme maa enhver Fornuf
tig kunne höre og forstaae, finde dens Lærdomme værdige at 
bifaldes, og dens Bud at adlydes. Denne F'ódvendighed og 
Almengyldighed er Filosofiens ^die Kjendeniærke. I Digt kunne 
Viisdommens Bud og Lærdomme vel være indhyllede, men 
Hyllet og Svöbet (Omslaget) er ikke Viisdommen selv. Det 
staaer i vor Magt, om vi ville filosofere eller ikke; men det 
staaer ikke i vor Magt, at faae ved Filosofering ud, hvad vi 
ville. Maalekonstneren kan vilkaarligen danne sig i Tankerne utal
lige Figurer af det Rum, som svæver ham for Ojne, vilkaarli
gen forelægge sig til Betragtning hvilken Figur, han vil, han 
kan filosofere om den, men allene det nödvendige i lians Re
sultater er Filosofi.

§♦ ic}, Kunde det tænkes om noget nödvendigt og al- 
nieengyldigt Værk af den menneskelige Aand, at det ikke var 
Mennesket vigtigt og magtpaaliggende, ikke i sig selv ædeltog 
godt, saa var man ej beföjet til at kalde det Viisdom. Da
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Mennesket forener i sig en dobbelt Natur, saa maa ved Viis
dom dets hele Naturs Fuldkommenhed, den moralske og fysi
ske, kunne befordres. Ilöj Vigtighed og upaatvivleligt Værd, 
ce a te Moralskhed os Ædelhed er altsaa den Alle nødvendige 
Egenskab af Filosofiens Bud og Lærdomme.

$. 20. Det menneskelige Sind kan anvende sine Forer- 
farings-Begreber og Grundsatser paa ureelle Objecter, paa blotte 
Tankefostre. Det kan gaae fra Tanke til Tanke, lægge Tanke 
til Tanke, og saaledes opstille (opföre) hele Systemer oin Ob
jecter, som udenfor Tankerne hverken ere til, eller paa nogen 
Maade kunne være til. Ikke vil man regne sligt til Filosofi 
og Viisdom ? Det kunde være enten uanvendeligt og ubrugbart 
i Livet, eller ikke sikkert anvendeligt\ maaskee en tvetydig 
Tænke-Ôvelse, der ligesaasnart ledte Sindet til forfængelig Vid
skab , som til Viisdom. Filosofeas 5te Egenskab bliver 
altsaa denne, at den maa handle om, og angaae, Objecter, 
der enten ere reelle, eller kunne realiseres.

$. ai. Filosofien, skal for det 5te vaere et vel ordnet 
Helt af Kundskaber; Viisdom fordrer i sine vigtige Bestræbel
ser ikke allene Opsögelse af paalidelige og sikkre Grunde, men 
og behörig Mængde af Kundskaber, Ordentlighed i sammes 
Forbindelse, Fuldkommenhed i Formen, ligesom i Materien 

i6, 17). Viisdom skal hos den, som soger, eller allerede 
besidder, lærd Kundskab, og altsaa hos Filosofen, være Viden
skab, (videnskabelig Kundskab).

Af denne Character og af det, som $. 18 er sagt, fol
ger, at Filosofien ej kan være Sværmeriets Værk, og, om Filo
sofen er Sværmer, at han da ej er det, soin Filosof. Ved



22

Sværmer forstaaer jeg den , livis Indbildnings og Passioners 
Heftighed sætte ofte en larmende og vild, altid en uregelret, 
Handlemaade i Stedet for en rolig, vel oplyst og vel bestyret 
Fornufts Virksomhed.

§. 22. Samle vi disse Kjcndemærker, hvilke alle ind- 
sees deels deraf, at menneskelig filosofi ncdvendig maa være 
den menneskelige Aands (Fornuftens og Forstandens) eget Værk, 
deels af den Tanke, man ligesaa nödvendigen maa gjöre sig 
om Viisdoni, saa finde vi, endog uden forst at eftersee Filo- 
sofernes Forklaringer og Systemer, Begrebet om, og hidsigt 
til, en Videnskab, som fortjener Navn af Filosofi, og om hvis 
Mulighed ikke kan tvivles : Filosofien maa være en videnskabe
lig Kundskab, den menneskelige Aands eget, nödvendige, höj- 
yigtige, reelle eller realiserlige Værk, og, som Folge af alt 
dette, en Forerfarings og almengyldig Kundskab. Atfilosofere 
er altsaa, at vise, eller bestræbe sig for at vise, hvad Forstan
den og Fornuften nödvendigen maa domme og slutte om Ting, 
som höre til Viisdom.

Efter denne Udvikling af Filosofiens Begreb strækker Fi- 
losofering og Navnet af Filosof sig meget vidt. En Mathema
tiker, Fysiker, Anthropolog (Menneskekjender) kunne ligcsaa- 
vel som Moralisten, Fornuft-Theologen, Logikeren og Meta
fysikeren, gjöre Fordring derpaa, og deres egentlige Beskjefti- 
gelse, enhvers i sit Fag, er idel Filosofering. Det er mærk
værdigt, at uagtet de i S- omtalte Vanskeligheder, gives der 
dog en prolepsis om Filosofi , hvori alle komme overeens. 
Denne kan da ikke andet end være en naturlig og nødvendig 
Affedning af vore hojere Kræfter. Men Filosoferne ligne Lær- 
lingerne ved et Konst-Akademi, som staae omkring, arbejde 
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og tegne efter, en i Midten af dem opstillet Model; deres Syn. 
er ikke lige skarpt , deres Agtpaagivenhed og Flid ikke lige 
stor, og den Eenes Standpunkt er ikke som den Andens. Nog- 
les Arbejde er derfor mindre treffende, Andres mere, Alles 
forskjelligt.

Andet Kapitel,
hvori vises, at Filosoferne fór liant virkeligen 
have havt et Begreb om F ilo s o/i og tilvejebragt en 

Viden skab, som begge komme overeens med
F o rerf arings B c gre b et,

§. 2,3. Filosofien har i sin forste Begyndelse ikke for
nægtet den Deel af Forerfarings Begrebet, som passer til Barn
doms Alderen. Kvad enten de Kundskaber, hvormed den först 
og meest beskjeftigede sig, vare moralske og politiske, ' eller 
fysiske, inathematiske og astronomiske, saa har den for deres 
erkjendte Vigtigheds Skyld sögt dem. Vare end disse Kund
skaber blotte Fragmenter af Lærebygninger, som kunde opfo
res, og siden virkeligen bleve opförte, saa vare de alligevel 
Sindels eget Værk. De, som i Kundskab stode paa et lxojere 
Trin, end Mængden} Mænd af Erfaring og Klogskab, alle 
Slags Konstnere, beæredes med Navn af Vase, m) Erfaringen, 
livorpaa deres Konst og Klogskab grundede sig, var inange 
igjentagne og bedómte Bemærkningers Ihukommelse og Genera
lisering zz), og altsaa Resultat af en ikke liden Selvvirksomhed,

ni) Cic. Qvæst. tuscul., 5, 3. Scheffer de Philos, ital. p. 35.
7i) Aristot. Metaph. i , I.
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(§. ia). Derfor kalder Strabo o) Homerus Filosof; Afranius 
kunde efter Gcllii Beretnings) sige, at Erfaring er Viisdom- 
mens Fader, og Hukommelsen dens Aloder. Grækerne kunde 
anprise deres 7 store Alænd, som Viise. I et ubestemmeligt 
stort Tidsrum bestod Viisdominen kun af Strötanker, eenlige 
Lærdomme og Maximer; den var ikke andet, end Stykværk; 
man forstod endnu ikke at inddele de samlede Alaterialier i 
Klasser, ikke at ordne dem under visse almindelige Grundsat
ser, ikke at opföre sammenhængende Lærebygninger. Denne 
Filosofitins Alder kan altsaa kaldes usystematisk ; i den var in
gen egentlig Filosofi endnu til, og intet fuldstændigt Begreb om 
Filosofi fundet. Aristoteles siger q) om de forste Filosofer, at 
de ikke gik videnskabeligen til Værks, og syntes enten ingen 
videnskabelig Kundskab at have havt, eller kun en meget ringe; 
han ligner dem ved uövede Stridsmænd, som fare af Sted uden 
Orden, men dog slaae dygtige Slag.

§. 24« Paa dette lave Trin kunde Filosofien ikke staae 
altid og hos alle. Naturen liar stemt ethvert fornuftigt Væsen 
saaledes, at det formoder Aarsager til de bemærkede Tildra
gelser; den har indplantet det Drivt og Lyst og Trang til at 
eftcrsöge disse Aarsager; men en opmærksom Tilskuer af det, 
som skeer i den fysiske og moralske Verden, vil ofte befinde 
sig i den Forfatning, at see Begivenheder, hvilke han ikke 
venter, og hvis Aarsager lian af sin indsamlede Erfarings For- 
raad forgjeves söger at opdage; ofte vil han hnde sig standset 
i disse Begivenheders Forklaring, d. e., lian vil blive sat i

o) I Begyndelsen af hans Geografie. 
p~) Noct, attic. 13, 8.
q") anførte Sted Kap.



Forundring, og denne Forundring vil opvække ham til videre 
Undersøgelse. Fra Forundring have derfor Plato r), og Ari
stoteles 5) hentet en fuldkommen Viisdoms Foranledning. Plato 
siger: -’-’for Filosofen er Forundring en mærkelig Sindsforfatning; 
”thi Filosofien har ingen anden Begyndelse havt, end den ; 
”og ganske artigen har han forstaaet at gjöre Slægtregister, 
”som sagde, at Iris var fodt af Thaumas.” Filosofien, endette 
Naturens skjönne Særsyn. Paa denne Maade kunde Kundska
ben höre op at være fragmentarisk, og hos et Folk, som Græ
kerne, maatte den det nödvendigen; samme Forundring, som 
forste Gang opvakte den Videlystne til at eftersöge een Begi
venheds Aarsag, bragte ham ogsaa til at gjöre dette oftere, 
at stige fra Aarsag til Aarsag, indtil han enten i sin egen Er
farings Forra ad , eller ved sin Fornufts Slutninger fandt en Aar
sag, hvorved han kunde ende sin Undersögning. Hans Aands 
Værk (thi Aarsagers Udfindelse og Indsigt i Begivenhedernes 
Forbindelse er Aands Værk) fik derved Orden og Sammenhæng 
med höjere og fjernere Aarsager, og en Grundighed, som de 
folgende Tider skulde gjöre fùldkomnere. Filosofiens systema
tiske Alder tiltraadte.

§. a5. Om den systematiske Filosofies Begyndelse hos 
Grækerne taler uden Tvivl Seneca i et Fragment, som Lactan- 
tius z) har opbevaret os. Senecas Ord ere disse : ”fra Filoso- 
’-’fiens forste Opkomstes Tid ere endnu ikke 1000de Aar for- 
’’löbne ; Menneskeslægten levede altsaa i mangfoldige Aarhun-

r) Theætet. pag. 76 edit, bipont.
s) Metaph. i , 2.
i) Instit. div. 6 , 16.

Seh. IIDeel, I Hafte. D
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■”dreder uden Fornuft. Meningen er, Menneskene levede uden 
at efterforske Tingenes fjernere Aarsager, og uden at ordne 
Kundskaberne under disse Aarsager. Paa Grund af Senecas 
Ord regner Laclantius Filosofiens Oprindelse fra Thales, som 
levede i det 6te Aarliundrede för Christi Fodsel, og altsaa næ
sten 700 Aar för Seneca. Vel anmærker een af Lactantii Ud
givere li), at Seneca her ikke kan have meent Thales, som 
fór hans Tid kun havde levet 700 Aar, men enten Homers 
eller de ugræske Folks Filosofi; men Lactantius har uden Tvivl 
dog Ret; Homerus levede fulde 1000 Aar för Seneca, som 
desuden ikke vil. tilstaae ham Navn af Filosof. Seneca siger 
jo og, at 1000 Aar ikke endnu vare forlöbne (nondum sunt 
mille anni, ex qvo etc.). Af de Opfindelser og Meninger, som 
tillægges Thales, synes det og rimeligt, at han har behandlet 
Filosofien, som Videnskab, hvortil för ham intet Spor findes 
hos Grækerne, og heller ikke hos andre Folk. At Forundrin
gen hos dem ej havde gjort samme Virkning, som hos Græ
kerne, synes selv ikke lidet forunderligt.

S. 2.6. Men fra hvad Tid man end regner den syste
matiske Filosofies Oprindelse hos noget Folk, saa er det dog 
vist, at dens Opfindere maa ved Filosofi have forstaaet Indsigt 
i Begivenhedernes Aarsager og forste Grunde, eller Bestræbelse 
for at faae denne Indsigt. I Senecas ovenanförte Fragment sig
tes til dette Begreb om Filosofi, og paa andre Steder i hans 
Skrifter v) siger han udtrykkeligen, ”at den bestaaer i at kjende 
’’guddommelige og menneskelige Ting, og deres Aarsager.”

») Dufresnoy edit, paris. T. 1. p. 230.

f) Epist. 89.
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Cicero og mange andre for og efter ham have gjort sig samme 
Begreb orn filosofi. Aristóteles ¿r) beretter om Thales og de 
övrige gamle Filosofer, ”at de alle have underscigt Tingenes 
’’forste Aarsager, men at de fleeste af dem bleve staaende ved 
”de materielle Aarsager’-’, d. e., ved at vise, af hvilken Grund- 
Materie Tingene efter deres Mening vare oprundne. Man kan 
altsaa ansee dette Begreb om Filosofi for characteristiskt i Al
mindelighed, og for det ældste af alle tydelige, og tillige for 
det almindeligst vedtagne ; det ligger Forundringen, Filosofiens 
Fremhjelperinde, nærmere end noget andet; Filosofien har be
ständigen beholdt denne Character, og maatte beholde den; 
thi ugrundet, eller ikke vel grundet, Kundskab kan umuligen 
være Viisdom ; om end denne Character ikke nævnes udtryk
kel igen i nogles Forklaringer, saa indeholdes den dog paa en 
skjult Maade i dem, eller i det mindste forudsættes. Da de 
ældste Viise ansaae Tingenes Grundmaterie for ævig og nödven- 
di gen virkende, endog i Hændelsen selv, saa troede de, at 
Filosofiens kærdomme derved maatte erholde Fasthed og Nöd- 
vendighed; om Lærdommenes Vigtighed kunde de heller ikke 
tvivle, da de intet ringere angik, end hele Naturens Oprin
delse.

§. 27. Noget yngere end Thales var Pythagoras af Sa
mos. Ved ham bekom uden Tvivl Filosofien ikke aliene en

x) Metaph. I , 3- Eller hvo der har været Forfatter af denne Bog. Dog 
troer jeg, at Aristoteles selv er Forfatteren; thi i det 5te Kap. beraa- 
lier han sig paa et Sted i sine fysiske Skrifter, som handler om Parme
nides, Melissus og Xenophanes, hvilket Sted virkeligen findes i den 
iste Bogs 2det og gdie Kap. af Acroas. physic, som afalle ansees for 
ægte aristoteliske. I Buhles Gesch. d. Philos, 2. Theilp- 333 fradöiu- 
mes denne Bog Aristoteles.

D 2
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fuldkomnere Form, men og större Omfang j) ; den filosofiske 
Tænkning tog en höjere Flugt, og fik en Kraft, hvis Virkning 
spores i de seneste Tider; ved ham blev ogsaa filosofisk Hand
ling og Tænkning nöje knyttede til hinanden. Pythagoreernc 
skal have forklaret Filosofien snart ved en Pönsning paa at döe, 
snart ved Beskjeftigelse med at opdage det Reelle og Sande; 
snart ved Bestræbelse for at ligne Guddommen. Udtrykke vi 
dette med egentlige Ord, saa er efter deres Mening den Filo
sof, som bestræber sig for at rive Sindet lös fra det sandselige 
02 forgængelige, d. e., at svække eller ophæve Sandsernes 
Herredomme over Forstand og Villie, (deri bestaaer den Död, 
hvorom de tale, men saadan Död er Liv og Virksomhed), 
at oplöfte Sindet til Betragtning af, og Handling efter, ævige 
og uforanderlige Ting og Goder, hvilke de troede at være ene 
reelle og virkelige, og derved omsider at faae Lighed med 
Guddommen; det förste er Vej til det andet, og det tredie er 
Maalct, hvortil begge skulle fore. Hvo mærker ikke her Over- 
eenstcmmelse med det, som oven er sagt om Sindets Lösgjö- 
relse og dens adskillige Skridt (§. n, 12)? Som Hjelpemiddel 
til at oplöfte Sindet over det forgængelige og foranderlige, og 
at skaffe Reenhed i Tænkningen, gjorde de en Brug af Tal, 
hvilken nu ikke er os ret bekjendt. Brugte de Tallene blot til 
Indklædning for, og Oplysning om, Tankerne? Eller ansaae 
de dem for alle Tings förste, reelle Grunde som et
Slags Elementer? Aristoteles siger z), at de betragtede Tallene 
(ug vÅyv) som Grundmaterie, eller, som om devare Grundma
terie. Dette Udtryk er altsaa noget tvetydigt. Et andet Sted ä)

y) Cic. Qvæst. tuscul. 5,4*
z) paa sidst anförte Sted.
a) Anförte Bogs 5 Kap.
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opregner han mange Tilfælde, baade i moralske og fysiske 
Ting , hvori de gjorde Brug af Tallene. Hvordan end denne 
Brus har været, saa stemmer den vel overeens med deres Fi- 
losolies ovenanförte Öjemed ; thi afsondrede Tal (Tal in ab
stracto) indeholde intet grovt sandseligt, og ethvert Tals Væsen 
er uforanderligt, ævigt, nödvendigt, dets Grændser ere paa 
det nöjeste bestemte. De synes bekvemme til at afbilde Tin
genes reelle og uforanderlige Natur, om hvilken Pythagoras 
lærte, at den med Flid burde betragtes af Viisdornmens El
skere ¿). Vare Tallene kun Billeder, saa bestod dog Filoso
fien, efter Pythagoras, i det, som ved disse Billeder betegnedes, 
og som i dem skulde betragtes, altsaa uden Tvivl i noget, 
som lignede, eller gav Anledning til, det, Plato siden kaldte 
Ideer; vare de meer end Billeder, saa er denne Mening lige— 
saa uforstaaelig, som den Selvstændighed, nogle troe at være 
af Plato tillagt Ideerne. For at befordre og bestyrke Sindets 
ypperligste Lösgjorelse, moralsk-praktisk Reenhed, betjente de 
sig al' udsögte og mærkværdige baade Sinds og Legems-Ovelser. 
Af alt dette kan uden Tvivl sluttes, at Pythagoreernes Begreb 
om Filosofi indeholdt Begrebene om Sindets Lösrivelse fra det 
sandsclige, dets Selvvirksomheds höje Beskjeftigelse, om Lær
dommenes Forerfarelighed, lorineeiite faste Begrundelse, Nød
vendighed, Xigtighed.

5, 28- Ligesom Pythagoras i sin arithmetiske Metafysik 
meente at finde fast Grund for Filosofiens Lærdomme, saale- 
des have og alle de, soin efter hans Tid kaldte sig Filosofer, 
sögt, men paa forskjellige Maader, at erholde Fasthed for de-

Samme Bogs 3 Kap.
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res Systemer. Nogle c) have gjort alt det, som er til, og som 
ellers bliver adskilt og deelt i uendeligen mange Substanser 
og Aksidenser, Aarsager og Virkninger, til eet eneste, i sig 
selv indviklet, ævigt , nødvendigt, uforanderligt og ubevæge
ligt Væsen. For dem er Eet Alt, og Alt Eet Csv xai trav), 
hvilken Mening synes at have faaet af Spinoza den højeste 
Grad af Forfinelse. Andre, som saae, at alle Sammensætnin
ger i vor Verdens Egne vare underkastede idelige Forandrin
ger, uophørlig Ebbe og Flod, antoge eet eller flere, efter faste 
Love virkende, overalt adspredte, ævige Grundvæsner, hvoraf 
det foranderlige var bleven til. Andre sögde endog i Hændel
sen selv Grunden til deres formeente Filosofi orn Verdens oh 
dens Deles Oprindelse. Ved Hændelsen, meente disse, maatte, 
efter de af AEvighed bevægede og omsider sammenstødende 
Atomers uendeligen mange Forsög, dog eengang nödvendigen 
en lykkelig Forbindelse skee, og derved fremkomme Former 
og Sammensætninger, som kunde vare ved, og vedligeholde 
deres Arter j her fandt de da ogsaa noget vedvarende , frem- 
virkende, med Hændelsen selv bestaaeligt, som de lagde til 
Grund for deres underlige Bygningstlieori. Saavel det ene som 
det andet af disse Partier synes i al denne Forskjellighed, og 
med alle deres falske Forudsætninger, dog at have havt oven
anførte Filosofiens Særkjender for Öjne.

Men hvorledes, maatte man spørge, kan Aarsagers Un
dersøgelse have Sted i de Mænds System, som gjöre alt til eet 
uforanderligt og ubevægeligt? Aristoteles ¿f) svarer: ’’hvor der 
’er kun eet eneste, og det saaledes beskaffent, som de sige, 

’’der er ingen forste Grund Capzii«), thi forste Grund fører det

c) Aristotel. Acroas. physic. 1. I. c. », 3, 4, og Metaph. i, 5.
d) Acroas. physic i , 2.
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”nied sig, at der ef noget, eller nogle, hvortil den er 
Grund.’-’ Man kan lægge til, at der da heller ikke er nogen 
virkelig Filosofi. Skeptikerne kunne ligesaa lidet have nogen 
egentlig Filosofi; vil man kalde hine Pantheisters Grublen, og 
disse Tvivleres Sögen, et Slags Filosofering, saa maa man 
sige, at de forste med al deres Anstræn gelse fandt noget, som 
ikke var Filosofi ; og at de sidste anstillede deres Leden og Ef- 
tersögen saaledes, at de deryed aldrig kunde finde Filosofi.

§. 2.9. Meest af alle Gamle, hvis Skrifter ere komne 
til os, fortjene Filosofiens store Lærere, Plato og Aristoteles, 
vor Opmærksomhed. Deres vidtomfattende, gjennerntrængende, 
opfindsomme Aand er det lettere at beundre end begribe. Hvad 
Filosoferne for dem havde udfundet, det kj endte de, og vidste 
at bruge det, som Selvtænkere og skabende Genier. Vi ville 
see, hvad disse overordentlige Mænd have forstaaet ved Filosofi.

Ingen, saavidt man veed, har for Plato, og hidindtil 
maaskee ingen efter Plato, anbefalet et höjere Ideal for Filo
sofien, end han. Ikke allene indbefattede han i dens Omfang, 
meer end nogen for ham, men for alle dens Sandheder hen
tede han og Rettesnor, Monster og Kundskabs Grund fra den 
guddommelige Forstand selv, og af dens ævige, uforanderlige, 
altid bestaaende, alfuldkomne Ideer om enhver Klasse af Ting 
og Tings Beskalfenheder. Menneskets Sind har efter hans Me
ning erholdt medfodte Gjenparter (Aftryk) af disse guddomme
lige Ideer <?), kan af dem og ved dem, uden Erfaringens Bi
drag , kjende Tingene saadanne , som de i sig selv og i deres 
Inderste ere, i det Sted man ved Erfaringens Hjelp kun fore-

e) Morainvillier d’Orville Pililos, platón. T. j. p. og foreg. T.
p. 46 og folg.

2.
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stiller sig Tingenes Udsider, det tilsyneladende og forgængelige 
ved dem. Den, som stræber efter at kjcnde disse boje Mon
stre eller Originalbilleder, den, som dommer enkelte Gjen- 
stande og Tilfælde efter dem, som styrer sine Handlinger og 
Opforsel efter dem, som altsaa indretter det menneskelige efter 
det guddommelige, liam holdt Plato for Filosof. Kundskaben 
bliver paa denne Maade det, den bor være, fast, urokkelig, 
nödvendig , ævig, vidt omfattende, ægte og reel, ligesom dens 
Originaler, d*  e., den bliver Videnskab, altsaa modsat blot 
Formodning (Meningskundskab), der er ligesaa foranderlig og 
indskrænket, som de sandselige Ting og Beskaffenheder, hvor
af den tages, og hvorom den handler. Uden at kjende Ide
erne, og at ledes af dem i Omdomme og Handlinger, d. e., 
uden at være Filosof, kan ingen ret styre Staten, ingen vel 
indrette Livet, uden dem kan intet sandt og rigtigt tænkes, 
intet godt og hæderligt foretages. Disse Ideer skal man altid 
have for Ojne, henfore alting til dem, og ligne Malere, der 
arbejde efter de rigtigste og fuldkomneste Monstere. De, som 
ingen Kundskab have om disse eene sande og ægte Monstere, 
kunne ikke ansees for andet end blinde, og de, som ikke 
kunne rette sig efter dem, for uduelige til stor og ypperlig 
Daad. f)

S. 3o. Man har havt meget at erindre mod disse plato
niske Ideer, deres Meddelelses Maade, Oprindelse med Men
nesket, og det paa dem grundede Begreb om Filosofien. Man 
liar kaldet Plato Enthusiast, og sagt, at han gjorde Luftspring.

/) Næsten alt dette findes i Begyndelsen af Platos 6 Bog om Staten, hvor 
han har samlet B.esultaterne af foregaaende vidtløftige Undersøgelser. 
Man kan derved sammenligne Diog. Laert. 3 Bog Segm. 63 edit Meibom.
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Med Föje kunde dette bebrejdes ham, dersom alt skal 
forstaaes egentligen og efter Bogstavet, og for saavidt han 
talde om Menneskets Ideer i en saa boj Tone, tillagde dem 
overmenneskelig Oprindelse, og deres Mönstere en Særskilt
hed, som var eller kunde ansees for Selvstændiglied (Substan- 
tialitet). Aristoteles g) siger, at Socrates ikke ansaae disse al- 
meene Ideer for særskilte Væsner, men at Platonikerne gjorde 
det. Vilde man med nogle Fortolkere ikke forstaae denne Selv
stændighed ganske egentligen, saa kunde Platos Udsagn om 
Ideerne og deres Nytte indeholde folgende Mening : Om enhver 
Art af Natur-Ting i Verden, enhver Indretning i det selska
belige Liv, enhver Dyd og Fuldkommenhed, er et störste og 
höjeste, paa alle individuelle Tilfælde i större eller mindre 
Grad anvendeligt, Begreb muligt; i den guddommelige Forstand 
er det virkeligt, og Kopier deraf kunne have Sted i den men
neskelige. Slige Begreb skal Filosofen eftersöge, deri skal han 
studere, og naar han har fundet og ret gjennemtænkt dem, 
skal han efter dem danne sig selv og ethvert Værk, hvormed 
han, som Filosof, beskjeftiger sig. Dersom dette har været 
Platos Mening, hvo vil da ikke ligesaa meget beundre hans 
höje og ædle Tanker, som beklage, at en menneskelig Filosof 
er lidet i Stand til at opfylde denne Fordring. Plato kunde 
nu, ligesom Pythagoras, sige, at Filosofien er en Pönsen paa 
at doe li), nemlig fra Sandsernes Herredomme, fra Udyd og 
den ufilosofiske Mængdes Ufuldkommenhed ; han kunde kalde 
Filosofering Sjelens Overförelse fra en mörk. og Natten lignende 
Dag til en Dag, hvori Tingene sees, som de ere, og i fuldt 
Lys. Dette sidste og flere uegentlige Udtryk anföres af Tenne-

g) Melaph. 13, 4.
h) Macrobius in somn. ScipLpag. 64 seq. edit, bipont.

Tid. 5eZs. 5kr. IIDel, IHxfte. E
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man. z) Plato kunde med större Föje, end Pythagoras, sige, 
at saadan Filosofies OJemed er at ligne Guddommen.

5. 3i. Man har troet, at Pythagoreernes Tal, og Maade 
i Tai at indklæde filosofiske Begreb, have givet Anledning til 
de platoniske Ideer. F) Ogsaa taler Plato i Begyndelsen af 
Ep iiiomis Z) med Henrykkelse om Formuen at tælle, og ved 
Tal at bestemme Tingenes Forhold, som det, hvorved Fornuf
ten især viser sin Styrke. Hvad Under da, at Tallenes Brug 
har været agtet saa höjt i Filosofien og til Filosofering?

Men Platos Ideer ere uden Tvivl noget irieer og större, 
end de pythagoriske Tal. Idealer om Tingenes bestemte Ar
ter, ifald de kunne haves, vilde gjöre Tænkningen rigere og 
betydeligere, end det ved disse Arters almindelige Udtryk ved, 
og Sammenligning med, Tal kunde skee. Plato liar uden Tvivl 
provet paa at foroge sine Formænds Opfindelser, og Videnska
ben vandt i det mindste saa meget derved, at man blev gjort 
opmærksom paa Spörgsmaalet om Idealers Brug og Værd i Fi
losofien.

$. 3a. Har end Plato fejlet i at give menneskelige 
Ideer en guddommelig umiddelbar Oprindelse ; har han end 
fordret for meget af Filosofen, da han bod ham danne sin 
Filosofies Lærdomme efter Guddommens Ideer. 0° at være for-7 c
visset om hines sande Overeensteminelse med disse ; kan end 
hans Mening om Idealers Eenebrug i Filosofien omtvivles, saa

i) Syst. il. plat. Philos. 1 Th. S. a3y. Anm.
X) C. Fr. Brucker in notis ad Scip. Aqviliani libr. de placitis Philos, ante 

Arist. p. 63.
Z) Vol. 9. edit, bipont. pag. ®44*  seqv.
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er det dog vîst, at han i sit Begreb om Filosofi har villet lægge 
alle ovenanforte Kjendemærker ; vel synes det, at Plato ikke 
kunde holde Filosofien for det menneskelige Sinds eget Værk, 
da den i alt skulde være formet efter et andet Væsens Ideer; 
men disse Ideers Kopier ere, efter hans Mening, i det men
neskelige Sind, de ere dets medfodte Ejendom. Platos Filosof 
har altsaa Ideerne i sig selv, som Filosof danner han sig selv 
og sin hele Tænkning efter dem. Sandserne tilskrev Plato in
tet i filosofisk Sandheds Indsigt, men Sindet og dets Kræfter 
alt. Hans Ideer kunne ikke indgydes af Sandse-Verdenen ; 
Filosofien bliver da Sindets eget Værk, og med det samme et 
Forerfarings-Værk. Saadan Ideernes Herkomst medförer deres 
Forerfarelighed. Denne Charakter er af Plato given stærkere, 
end af Pythagoras, den er dreven til Guddom roelighed. Alt 
unödvendiet o^ foranderligt i Kundskaben, al Uvidenskabelig- 
hed, al blot Formening blev paa denne Maade udelukt fra Fi
losofien, hvis eneste Rettesnor Ideerne burde være. Filosofi 
er hos ham Videnskab i Ordets ædleste og meest fuldkomne 
Bemærkelse; De vigtigste Sandheders Opdagelse og Erkjendelse, 
det moralske og höjeste Godes Efterhigen og Tilvejebringelse 
for det menneskelige Liv, er Filosolens Idræt og hele Beskjef- 
tigelsé.

S. 33. Aristoteles forkastede Platos Mening om Ideerne ; 
han skriver m) om dem, som forsvare disse, ”at de bruge poe
tiske, forblommede og højtravende Udtryk, og fylde Öret med 
tom Lyd” ; han inaatte altsaa tænke langt anderledes om Filo
sofi end Plato. Nogle af hans Fortolkere sige, at Undersøgelse

m} Metaph. i , 7.
E 2
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om Tingenes Aarsager 72), andre, at Sandhedens Randsagelse o), 
er, efter Aristoteles, Filosofens egentlige Forretning. Disse 
Begreb bestaae godt med hinanden ; men de synes begge alt 
for almindelige, meest det sidste, og kunne neppe af Aristote
les være anseete for rigtige Definitioner, eller for andet end 
sande Satser. De komme begge for i hans metafysiske Skrif
ters 2 Bogs 1 Kapitel. Skulde, som nogle mene y?), ingen al
mindelig Definitions Formular findes i de Skrifter, vi nu have 
af Aristoteles, saa kan det dog vel ikke fejle, at naar man 
veed, hvad han forstaaer ved Viisdom, man da'og kan vide 
med Vished, hvad han har tænkt ved en Viisdoms Elsker. Vi 
ville derfor af hans uomtvistede Skrifter underrette os om det 
forste., for at forvisses om det sidste. Viisdom i den stramgeste 
bemærkelse defineres i hans ethiske Skrifter q) til Njcoinachus 
ved ’’stræng Videnskab (gffiçq/¿y') om, og Forstand (vous) paa, 
Ting, som efter deres Natur ere de ypperligste (ti /ziotxtx) af 
alle.” Men hvilke ere disse ypperlige og vigtige Ting? Hvad 
er stræng Videnskab og hvad er Forstand?

Kort foran havde han sagt., at der gives Ting, som. ere 
meget guddommeligere end Mennesket, og til Exempel derpaa 
anfört Verdens, for vore Ojne aabenbarligen fremstillede, 
Dele. Andre Steder r) nævner han 3 Slags Substanser, hvor
om de theoretiske Videnskaber skulle handle, 1) en Substans, 
som er ubevægelig og evig; 2) en Klasse af Substanser, som 
ere bevægelige, men dog evige og uforkrænkelige, for saa-

n) Fonseca in Arist. Metaph. Proemii pag. 19.
o) Patricii Discus, peripat. pag. 164, l68.
p) Bulile Gesch; d. Philos. 2 Th. 369.
ç) 6 Bogs 7 Kap.
r) Acroas. physic. 2, 7. et Metaph. 6, 1.
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danne ansaae lian Himmellegemerne; 3) en, som bcstaaer aF 
Ting, der baade ere bevægelige og forkrænkelige, dertil reg
nede lian alt det, som har Sted under Maanen. Herpaa grun
des hans Inddeling paa theoretisk Filosofi i Theologi, Astro
logi (df e. Theori om Himlen), Fysik. 5) I de 2 forste. Klasser 
indeholdes intet andet end ypperlige og vigtige Ting f hvormed 
den Viise beskjeftiger sig ; i den 3die Klasse ere kun nogle 
saadanne, som vi strax skulle see.

Den Viises Kundskab om de ypperligste Ting bor være 
Videnskab i strcengeste Bemærkelse, d. e., Kundskab om ab
solutuforanderlige, nödvendige, evige, uoprundne Ting, Kund
skab, som sluttes af sande, absolut forste og umiddelbare 
(d. e., Beviis ubehpvende), altsaa meer bekjendte, Grunde og 
Aarsager. Disse Aarsager ere 4re Slags z) : 1) Det, som gjör, 
at Tingen er det, den er, nemlig Tingens Grundvæsen, kalder 
han den formale Aarsag; 2) den Materie, hvoraf Tingene 
bestaae, den Materiale ; 3) det, ved hvis Virkning Tingen er, 
den virkende', 4) det, hvorfor Tingen er (Öjemedet med Tin
gen), Öjemeds-Aarsagen. Han siger fremdeles, at Videnskab 
og stræng beviist Slutning maa være, saa vidt muligt, (med 
denne Indskrænkning sigter han til Theologien) Kundskab om 
det almindelige ved Tingene, at dette almindelige er nødven
digt, langt borte fra det sandselige, altsaa af Naturen og i sig 
selv för dette, z/) Fölgeligen er dette Almindelige noget yp
perligt og vigtigt, som udspirer af den 3die ovenanførte Klasse; 
den Viise skal da og gjöre sig dette bekjendt ; det er ikke nok 
fór ham at lejende Tingene i deres Individualité allene.

s) See Jac. Thomasii Historia metaph. p. 70. N. 5.
Z) Ethic. Nicomach. 6,4, og Anal. poet. 1 , 2 og 10. Edit. Buhlii. 
») Anal. post, i , 2, og Ethic. Nicom. pag. 66. edit. Rachelii.
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Endeligen saa skal den Viise have Forstand paa de Ting, 
hvormed han, som Viis, liar at gjöre. Efter Aristoteles u) er 
det Forstanden, som leverer den Viise de forste Grunde (ä^#;) 
til hans strænge Videnskab ; den, siger han, saavel som den 
strænge Videnskab, lærer altid Sandhed og fejler aldrig. Den 
theoretiske Fornuft kan have 5 Fuldkommenheder: i) stræng 
Videnskab, 2.) Konst, 3) Klogskab, 4) Forstand , 5) Viisdoin. 
Konst, Klogskab og selve Viisdommen (naar denne har med 
unødvendige og foranderlige Ting at gjöre) , kunne fejle, skjönt 
dette ikke er nogen Nødvendighed, men skeer tilfældigviis, 
Konst og Klogskab have altid med unødvendige Ting at gjöre, 
Viisdommen kun undertiden; fölgeligen kunne hine (Konst og 
Klogskab) ingensinde lære os forste og nødvendige Grunde, og 
i nogle Tilfælde heller ikke denne (Viisdoin). Den strænge 
Videnskab, som skal bevise af forste og nødvendige Grunde, 
har ikke disse Grunde i sig selv, men inaa hente dem anden
steds fra. Af de 5 bliver da Forstanden allene tilbage, hvor
ved den theoretiske Fornuft kan erholde saadanne Grunde.

§. 04. Af dette Begreb om Viisdoin kunne vi nu see, 
hvorledes Aristoteles vil have Stræben efter Viisdoin , Filosofit 
defiliert. I een af de anförte F) Böger siger han og, at Anax
agoras og Thales, og saadanne flere, kaldtes med Ret Viise, 
fordi de besadde Kundskab om overvættes store (jrsptTTx) for- 
uudringsværdige, vanskelige og overmenneskelige Ting (Saipiov ix)-

Dog maa her vel mærkes, at denne af Aristoteles saa- 
ledes beskrevne Viisdoin ikke er al Viisdommen, og Stræben

0 Eth. Nicoin. paa anf. Sted, sammenholdt med Andronici Rhodii Pa- 
raphras.

¿pj Eth. Nicom. 6, 7.
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ßfter den ikke líele Filosofien, men kun en Deel deraf, den 
nemlig, som efter hans Tid fik Navn af Metafysik, som in
deholder Theologien og de nyeres Ontologi. Aristoteles selv 
kaldte den forste Filosofi (Viisdom af forste Rang), fordi den 
handler om de ypperligste Ting paa den meest videnskabelige 
Maade. I den ¿ivrige Filosofi antog han en Viisdom af zderi 
Fang, men dog og Viisdom. Dertil heriförte han Astrologien, 
Fysiken og Moralen, hvis Objecter han ansaae for mindre höje 
og mindre ypperlige. Samme Begreb om Viisdom og Filosofi, 
i den strængestc og ængeste Bemærkelse forekommer i det i 
og z Kap. af hans metaphysiske Skrifters i Bog 5 Hvilken Over- 
eenstemmelse med erkjendte, ægte aristoteliske Skrifter bestyr
ker det, som tilforn ($. 26) er sagt om denne Bogs Ægthed.

35. Hvad de Dele af Filosofien angaaer, som ere af 
sden Rang, saa fordrer Aristoteles ogsaa i dem videnskabelig 
Kundskab, men han tager Ordet Videnskab her ikke i saa 
straeng Bemærkelse, som den, der har Sted i hans forste Fi
losofi. Han siger udtrykkeligen jy), at Beviserne ikke maae 
fordres strængere, end Videnskabens Natur, og Materien, tilla
der det. At den, som nöjedcs med Rimelighedsbeviis hos en 
Mathematiker, og den, som fordrede strænge (apodiktiske) Be- 
viis af en Veltaler, havde begge lige Uret.

Ville vi nu generalisere Begrebet om förste Filosofi, 
ved at abstrahere fra Videnskabelighedens störste Strænghed 
og Okjecternes höjeste Ypperlighed, saa erholdes en Definition 
paa Viisdom og Filosofi i Almindelighed, som uden Tvivl er 
ægte aristotelisk, nemlig denne, at den er en, til Objecternes

y) Etli. Nicom. 1 , 3-
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Natur passende, videnskabelig Kundskab om, og Forstand paa, 
ypperlige og vigtige Ting; eller, hvilket er det samme, en Vi
denskab af fortse Grunde om Ting, som ere ypperlige i sig 
selv, og vigtige for Mennesket.

Det kunde synes som Aristoteles ikke har anseet Ma
thematiken og Logiken for egentlige Dele af Filosofien, efter
som han ej udtrykkeligen nævner dem iblandt de ovenanførte, 
og ingen af dem har substantielle Ting til umiddelbart Object, 
da den ene beskjeftiger sig med at finde Störrelscr, den anden med 
at finde Sandhed. Aristoteles ansaae den ene som forberedende til 
alle filosofiske Videnskaber, den anden som Redskab, der i dem 
alle, ogsaa i Mathematiken, behoves ; begge, for saavidt de betragtes 
uden Anvendelse paa bestemte Objecter, grundede han paa Modsi
gelsens Grundsats, hvilken horer til hans forste Filosofi. De ere 
saaledes forbundne med den, og erholde derved en hæderlig 
Plads iblandt Filosofiens Dele. Hans Definition paa Filosofi 
i Almindelighed passer ogsaa paa dem. At ansee en Videnskab 
for Filosofi, og tillige som Redskab og forberedende tilde öv- 
rige Filosofiens Dele, kan meget vel bestaae tilsammen.

§. 36. Det er i denne Undersøgelse af Vigtighed at vide, 
hvorfra 1'erstanden, efter Aristoteles, henter sine forste og 
umiddelbare Grunde , hvorpaa al Videnskab, saavel den stræn- 
geste , som mindre strænge, skal stotte sig. Vel siges i de 
metafysiske Skrifters 1 Bogs 1 Kap. udtrykkeligen : •’-’at al Konst 
og al Videnskab erholdes af Menneskene ved Erfaring”, men 
vi ville heller af 2 Steder i hans upaatvivlede Skrifter under
rettes om denne Sag. I hans förste (tidligere) analytiske Skrif
ters z) i Bogs 3o Kap. S. 269 og folgende i Buhles Udgave

z) Analytic» priora.
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Grunde, f. Ex. Erfaringen om Himlens Indretning den astro
logiske Videnskabs; tlii efter at være tilstrækkeligen underret
tet om Fænomenerne har man fundet de astrologiske Beviser, 
og ligeledes forholder det sig med enhver anden Konst og Vi
denskab, saa at naar man veed, hvad der ved enhver Ting 
er at mærke, saa maa man færdigen kunne lægge Beviserne for 
Dagen ; Dersom intet er forbigaaet i Henseende til det virke
lig historiske ved Tingen, saa have vi, hvoraf man kan finde 
og fremlægge Beviis for alt det, der lader sig bevise, og om 
noget ikke lader sig bevise, da at gjöre Rede for dette.” I 
hans senere analytiske Skrifter ¿7) 2 Bogs sidste Kap. S. 619 
vises, hvorledes Erfaring og det Almindelige i vor Kundskab 
oprinder af ‘enkelte Bemærkninger. TAf Sandsning kommer 
Hukommelse, af Hukommelse, som ofte igjentages om et og 
samme, kommer Erfaring; thi mange Hukommelses-Acter ud- 
gjöre een Erfaring; men af Erfaring, eller af alt det Alminde
lige, som hviler (ligger) i vor Sjel, af Eenheden ved Fleer- 
liedcn, af det, som i alle disse Eleere er eet og det samme, 
deraf er forste Grund til Konstog Videnskab.” S. 620 siges: 
Det er klart, at vi paa ingen anden Maade kunne faae Kund
skab om fürste Grunde, end ved Induction; Ved den er San d- 
sekraften Aarsag (£^7roisi) til det almindelige i os.” S. 3a,i. 
”De forste Grunde ere os meer bekjendte, end det, der bevi
ses, — — om dem kan egentlig Videnskab ikke haves, For
standen er den, som indseer dem.” Erfaring og Opregnings- 
Slutning (Induction) ere altsaa efter Aristoteles Kilderne, 
hvoraf og hvorved Forstanden oser de forste Grunde til al the- 
oretisk Filosofi. At han giver den praktiske Filosofies Grund

fl) Analytica posteriora.
Vid, Sels, Skr, II Del, I Hafte. F
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satser samme Oprindelse, kan sees af lians Ethik i B. 3 Kap., 
sammenlignet med 2. B. 2 Kap. ”Dct ædle (hæderværdige), 
siger lian, og det retfærdige, er saa mangeformigt og ustadigt, 
og saa let at tage Fejl af, at det synes oprundet af Lovgiver
nes Villie, og ikke af Naturen; rnan inaa altsaa lier söge at 
■vise det sande paa en mindre stræng Maade og udkastsviis, 
og sige derom , livad der oftest finder Sted (d. e. livad der er 
meest almindeligt), og lade sig noje med Folger af samme Be
skaffenhed.” Hermed kan Aristoteles ikke have meent nogen 
anden Kundskab, end den, som Erfaring begrunder. Han si
ger og, at unge Mennesker, formedelst deres Uerfarenhed i 
Livets Tildragelser, ikke ere Politikens rette Lærlinger (bekvem
me til at höre Forelæsninger over Politiken) ; han oplyser dette 
med Exempler af Læge- og Styrmands-Konsten.

$. 37. Da Aristoteles saaledes holder Erfaringen for Kil
den til al Filosofi, saa sporges, om Filosofien efter ham kan 
være en Forerfarings-Kundskab, og, ifald den kan det, hvad 
han da forstaaer ved Forerfarings-Kundskab. Af det 9de Kap. 
i hans Bog om Kategorierne, og af hans Metafysiks 5te Bogs 
11 Kap., hvor han forklarer Begrebene om det rforegaaende 
og efterfølgende (z-poTspov xxi vçspov), sees, især af det sidste 
Sted, at han deler det foregaaende (og ligeledes det efterføl
gende) ind i 2 Hovedklasser :

Til den forste Klasse horer det, som kaldes saaledes 
formedelst Hensyn til noget, der i enhver Art er först, og til 
en bestemt Begyndelses Termin, f. Ex. til Tid, Sted, en Be
vægelses eller Virksomheds Udspring, en vedtagen Orden, til 
Tingens Værdi og Ypperlighed; hvilken sidste Bemærkelse han 
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dog paa det först anførte Sted siger, at være Sagen mindst ved
kommende ;

Til den an^en Klasse henfører lian det, som uden Hen
syn til noget vist bestemt Förste kaldes saaledes. Denne Klasse 
liar 2 Arter under sig, nemlig:
¿7) Det, som er ftoregaaende (eller efterfølgende) i vor Kundskab 

enten ej ter Fornuftten eller eftter Sandserne. Ilan anfører 
iblandt andet til Exenipel herpaa, at det almindeligere er 
efter Fornuftens Forestilling for det individuelle, men at 
dette efter Sandserne er for liiint.

¿)Det, som ¿¿A Naturen og i sig selv er foregaaende (eller ef
terfølgende) ; lian definerer denne sidste Art saaledes : ”Naar 
2 Ting (vi ville lier kalde dem A. B) ihenseende til deres 
Følge efter hinanden ikke kunne forvexles med hinanden, 
ikke sættes i hinandens Sted , og det befindes, at naar den 
ene (y/) antages (sættes), saa antages ikke nödvendigen den 
anden (I?), men naar derimod B antages, at A da nödven
digen inaa antages, saa er A aft Naturen fört og B folger 
af Naturen efter.” Fler kan da det ene (.//) være uden det 
andet (f>), men dette ikke uden liiint. Paa denne Maade, 
siger han, er Subjectet fór dets Beskaffenhed, det mulige 
for det virkelige, eet för to, en Deel för det Hele.” Flan 
siger videre, 1) ”at det, som er i noget foregaaende, ogsaa 
er foregaaende, og det, som er i noget efterfølgende, ogsaa 
er efterfølgende. 2) At det, som i vor Kundskab er fore
gaaende eller efterfølgende, ogsaa kan paa nogen Maade hen
føres til det, som er saaledes af Naturen. 3) At Aarsagen 
eller Grunden til noget er for det foraarsagede eller begrun
dede, endskjönt ingen af dem sætte (anmælde) hinanden ind
byrdes. (Dette synes han at erindre, som et Tilfælde, livor- 

F 2
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paa lians ovenanførte Definition ikke lader sig ligefrem an
vende. 4) At Plato ligeledes har inddeelt det foregaaende o^ 
efterfølgende i det, som i vor Kundskab, og det, som af 
Naturen er saadant.’-’ Efter Plato og Aristoteles er altsaa 
den Kundskab af Naturen foregaaende, som , og for saavidt 
den, forholder sig saaledes til en anden Kundskab, at den 
kan antages og have Sted, uden at denne nödvcndigen an
tages og har Sted, men denne ikke, uden at hiin ; Man 
kunde ogsaa sige, at den Kundskab ere foregaaende, som 
ikke anmælder en anden, men anmældes af den; og at den 
derimod er efterfdigende, som anmælder en anden , men ikke' 
anmældes af den. Om foregaaende Kundskab siger Aristo
teles />) udtrykkeligen, ’-’at den er i og for sig selv bedre, 
meer videnskabelig, og, i det mindste for forstandige Men
nesker, bekjendtere, end den efterfølgende, og at man der
for maa bruge den i Definitioner” c), d. e. uden Tvivl, at 
Definitioner maa bestaae af den.

Efter Aristoteles og i Folge hans Mening om den men
neskelige Videnskabs Oprindelse, kan foregaaende Kundskab 
ikke være for al Bemærkning og Erfaring; men kun for denne 
eller hiin individuelle Bemærkning, dette eller hiint enkelte 
Tilfælde, hvorom nu dommes; den har kun Forerfarelighed 
(Prioiité) i en vis Henseende, og er intet andet, end en al
mindelig, ved Afsondring af Erfaring erhvervet, Kundskab, af 
hvilken Filosofen, som Filosof, betjener sig. Den er en Pro- 
lepsis af det Slags, som oven er beskreven (§. f),

Z>) Topic. 6 f 4 5 i Buhles Udg. p. z83.

c) lf cit. p. 205.
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$. 38- Dertil horer da det bekjendte Register paa Tan
ker, som Aristoteles kaldte Kategorie?' (Navne-Klasser). De 
cre almindelige Prædikater (Benævnelser), som Filosofen har 
for Objecter, hvorom han kan domme, Prædikater, hvoraf al
tid nogle kunne og maae anvendes paa enhver Ting, som vi 
skulle siges at forstaae os paa; de udgjöre Forstandens hele 
Tankeforraad, men kun i Almindelighed; thi ethvert af dem 
har adskillige specieliere under sig.

Aristoteles tæller 10 saadanne Almindelige, nemlig: 
Alt det, Forstanden kan domme bekræftende eller nægtende, 
og Filosofen altsaa sige, om Noget, er, at det tænkes enten 
i) som Substans, eller , hvis det ikke kan tænkes som Substans, 
da, 2) som noget, der virker eller 3) modtager Virkning (lider), 
som noget der 4) har Störreise, 5) Qualité, S) Hensyn til no
get andet, 7) er paa et vist Sted, 8) i en vis Tid, 9) har en 
vis Orden i sine Dele, og 10) en vis Maade at besidde (have) 
noget paa. De 2. sidste udelader Aristoteles undertiden, naar 
lian opregner sine Kategorier ; uden Tvivl fordi de synes min
dre vigtige, end de övrige, eller maaskee at kunne -lienfores 
til nogen af de andre. Han anseer disse 10 Begreb som Filo
sofiens Elementer, hvoraf Forstanden ved Abstraction af mange 
Erfaringer, og ved Induction, har sat sig i Besiddelse. Filoso
fien, som er, og bestaaer, af dem, kan da efter den aristo
teliske Theori kaldes en Forerfarings-Kundskab.

$. 39. Hvad Formular Aristoteles end kan have brugt 
til at definere Filosofien, saa sees dog af det, som nu er viist, 
at i hans Begreb om Filosofi indeholdes, eller forudsættes, 
alle Filosofiens Særkjender. Den kan ikke andet end være 
Sindets eget Værk, thi baade for at indsee og finde de almin- 
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delige Begreber og forste Grunde, og for at slutte af, og ord
ne, samme, behoves megen Brug og Bearbejdelse af Selvvirk
somhedens adskillige Formuer: Disse virke efter væsentlige os 
faste Ptegler; Aristoteles erklærede derfor og sine forste Begreber 
og Grunde, og det, som rigtigen deraf sluttes, for nödven
dige og almindelige, og duelige til stræng Videnskab. Men de 
ere dog intet mindre end absolut almindelige og nödvendige, 
da han henter dem fra Erfaring og Induction af Erfaring. Af 
disse Kilder kan saadan Kundskab aldrig oses. Plato indsaae 
dette, og sogde en anden Kilde; Descartes, Leibnitz og Kant 
ligeledes. Vi skulle i det folgende anföre de 3 sidstes Tanker 
herom, og see, paa livad Maade enhver af dem söger at give 
Filosofiens forste Grunde fuldkommen Almindelighed og Nöd- 
vendighed. Filosofien har efter Aristoteles ypperlige og vigtige 
Ting til sine Betragtningers Formaal ; den behandler dem alle 
paa videnskabelig Viis, i större eller mindre Grad af Stræng- 
hed ; den har endeligen og en vis Slags Forerfarelighed.

40. Skjönt Begrebet om Aarscig og Grund ikke ud- 
trykkeligen nævnes i den aristoteliske Tanke-Tabel, men lig
ger i, eller forudsættes af, Begrebene om at virke og at mod
tage Virkning, saa er det dog næsten det vigtigste og videst 
udstrakte af alle ; hvilket uden Tvivl er Aarsag til, at de ældste 
Filosofer og Aristoteles selv, og mange andre efter ham have 
brugt dette Begreb som Hoved-Character i Filosofiens Defini
tion. Vi kunne nu bemærke adskillige Skridt, som i Aarsa- 
gernes Udfindelse ere gjorte: Aristoteles beretter, ”at de 
ældste Filosofer först og meest undersögde Tiligenes materiale

d) Metaph i , 4 > sammenlignet med det foregaaende.
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Aarsagef; at man Tid efter anden har taget de andre Arter 
af Aarsager (hvorom §. 33 er talt) i Betragtning; saaledes si
ger lian om Empedocles, at han kan ansees for den förste, 
der har antaget virkende Principer, det ene til det Gode, det 
andet til det Onde; og om Anaxagoras, at, naar han i sin 
Afhandling om Verdens Oprindelse ikke kunde udfinde nød
vendige Aarsager, tog han sin Tilflugt til en med Forstand 
begavet virkende Aarsag (vous').” Skjönt de ældste Vise ikke 
udtrykkeligen handlede om formale Aarsager, saa maae de dog 
nödveridigen have havt et Slags Forestilling om dem, i det de 
tænkte sig Ting af forskjellig Natur og Væsen. Pythagoras 
fandt i Tallene, og Plato i Ideerne, Tingenes formale Aarsa
ger, som hos dem begge tillige vare Monster-Aarsager (causæ 
exemplares). Aristoteles forkastede saadanne Mönster-Aarsager, 
men randsagede de ovrige 4re Slags Aarsager. Til Ojemeeds- 
Aarsagerne vil han man i den practiskc Filosofi skal have Hen
syn <?). De formale Aarsager fandt han ved Erfaringens og 
Afsondringens (Abstraction en s) Hjelp i Tingene selv. Gud
dommelige Öjemeeds-Aarsager har man maaskee allersidst og i 
de sildigere Tider ret bemærket, og deels antaget, deels for
kastet deres Brug i Filosofien.

$. 41« Næst efter det aristoteliske Begreb om Filosofi, 
troer jeg, man i denne Undersøgelse bor betragte det, som 
Descartes, hvis Filosoferemaade i de senere Tider tildrog sig 
saa megen Opmærksomhed, har opstillet. Af hans Principia 
Philosophiae, sammenlignede med en Epistel til deres franske 
Oversætter, hvilken findes foran ved disse principia i Slutnin-

e) Ethic, ad Nicom. 6, 5. 
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gen af lians i Frankfurt ved Mayn idp2 in 4to udgivne filoso
fiske Værker, og med en anden Epistel, som siden skal anfo- 
res, kan lians Filosofics Beskaffenhed , og lians Begreb oin Fi
losofi., uden Tvivl bedst erfares. Filosofi, siger Descartes, er 
Bestræbelse efter Viisdom. Fils dorn bestaaer ikke allene i Klo^-Ö 
skab til Forretninger, men og i fuldkommen Videnskab om 
alt det, Mennesket uden Aabenbaring kan kjende, som kan 
regiere dets Opforsel i Livet, lijelpe til Sundhedens Vedlige
holdelse og til alle Konsters Opfindelse. Til fuldkommen Vi
denskab udfordres, at den skal bygges paa Grundsatser, som 
ere i) saa klare, at de ved behörig Agtpaagivenlied ikke kunne 
omtvivles, s) saadanne, at alle andre Tings Kundskab depen- 
derer af dem, at de selv kunne kjendes uden disse, men disse 
ikke uden dem; 3) at af disse Grundsatser Fölgerne uddrages 
paa den meest indlysende Maadc ; kort : Viisdoni er Kundskab 
om Sandheden af dens forste Aarsager ; denne Viisdoms Stude
ring er Filosof i egentlig Bemærkelse, Efter Descartes’s Me
ning havde indtil hans Tid ingen været lykkelig nok til at frem
bringe saadan en Filosofi; ikke engang Plato og Aristoteles. 
Man ejede kun en ringere Grad af Viisdom, hvortil man ved 
4re Trin kunde komme, i) ved saa selvklare Begreber, at de 
faaes uden al Meditation, 2) ved Erfaring, 3) ved Omgang 
med andre Mennesker, 4) ved gode Skrifters Læsning. Til 
den Viisdom, som udgjör egentlig Filosofi behoves endnu et 
5te og höjere Trin, nemlig : den ovenbeskrevne fuldkomne Vi
denskab. Han opregner siden den egentlige Filosofes Idele, 
JMetcfysiken er dens forste Deel; den indeholder Kundskabens 
forste Grunde, hvortil henhöre Afhandlingerne om de guddom
melige Egenskaber, om vore Sjeles Ulegemlighcd, og om alle 
de klare usammensatte Begreber, som findes i os. Fysiken er 
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dens 2den Deel. Han ligner Filosofien ved et frugtbart Træe, 
hvis Ptod Metafysiken, hvis Stamme Fysiken, hvis Grene alle 
andre Videnskaber ere, især Medicinen, Mechaniken, samt 
den höjeste og fuldkomneste Ethik ; af disse Grenes yderste 
Skud indsamles Træets Frugter.

De selvklare Begreber, som findes i os, og som erhol
des uden al Meditation, kalder han tilfælleds og medfödte 
(notiones communes et innatas) ; et andet Sted kalder han dem. 
oprindelige Bestanddele af vor övrige Tænkning, og siger, at 
de ere meget faa i Tallet; han nævner iblandt disse Begrebene 
om Tanket Tilværelse, Vished, Talj Orden, Varighed, Ud
strækning, Figurj et alfulIdkomment og nødvendigt Væsen o. f. s. 
Af Grundsatser anförer han, som medfödte, disse: Det er 
umuligt, at noget er, og tillige ikke er', gjort kan ikke blive 
ugjort', den, som tænker, maa være til, imedens han tænker', 
lægges ligestore til ligestore, saa ere Summerne ligestore', In
tet kan ingen Egenskaber og Beskaffenheder have ; af intet 
kommer intet ', vi have en frie Villie (her er Grunden til hans 
fuldkomne Ethik) o. s. v.

For at befries fra allerede fattede Fordomme, og beva
res fra nye, gav han den Filosoferende det Baad : I theore- 
tiske Ting eengang i Livet at tvivle om Alt, som i mindste 
Maader kunde være uvist, d. e., at tilbageholde sit Bifald, 
indtil man kan bygge paa medfödte Begreber og evige Sand
heder.

Den ferste Grundsats, hvorfra Descartes gik ud i hans 
Filosofering, var denne: Jeg er ligesaa vis paa, at jeg er vir- 
keligen til, som at jeg tænker, naar jeg tænker; thi den Slut
ning staaer fast: Jeg tænker (d. e. jeg er mig bevidst om, at 
noget skeer i mig, f. Ex. at jeg sandser, indbilder mig, fof- 

Vid. Sels. IIDeel, I Ha-fte. G 
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staàer, begjerer, vil, afskyer etc. noget), àltsaa er jeg til. 
Hans anden Grundsats var: Alt det, der indsees med ligesaa 
stor Klarhed, som min egen Tilværelse, er ligesaa sandt og 
vist, som den. Filosofen finder altsaa i sig selv Grunden til, 
og Maalestokken for, al Vished, nemlig : forst antager han 
med fuld Vished sin egen Tænknings, samt i og med den de 
ovenanførte medfödte Begrebers og Satsers Virkelighed, deraf 
slutter han sit tænkende Væsens Virkelighed og Beskaffenhed, 
endeligen forskaffer han sig derved en ligesaa tilforladelig Vis
hed om andre Tings Tilværelse og Beskaffenheder. Descartes 
sögte, f. Ex. af den medfödte Idee om et alfuldkomment Væ
sen at bevise dette Væsens Tilværelse og Egenskaber, og iblandt disse 
dets Sanddruhed, af denne igjen vor Kundskabs Sandhed, og Mu
lighed, at den Tvivl kan ophore, som lian ved al Filosoferings Be
gyndelse anbefalede. Legemernes virkelige Tilværelse meente 
han og kunde bevises, deels af vor medfödte klare Idee om 
Udstrækning i Længde, Brede, Dybde (hvori han satte Lege
mernes Væsen), deels af Guds Sanddruhed; thi vare Legemerne, 
hvorom vi have Idee, ikke virkeligen til, saa maatte et bestan
digt Bedrageri i denne Henseende rejse sig fra Gud, hvilket 
ganske strider imod vort Begreb om hans Naturs Fuldkom
menhed. y’)

I Fysiken antog han ikke andre Principier, end dem, 
som i Geometrien have Sted. ”Jeg tilstaaer, siger han, reent 
ud, at jeg ingen anden Materie erkjender for de legemlige 
Ting, end hiin aldeles delelige, figurerlige, bevægelige, som 
Geometrerne kalde Storrelse, og som de antage til Object for 
deres Demonstrationer; at jeg slet intet andet ved den tager i

f) Princ. philos, part. a. Artic. I. pag. lo.
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Betragtning, end hine Delinger, Figurer og Bevægelser; at jeg 
intet antager som sandt om dem (de legemlige Ting) , uden 
det, som af hine almindelige Notioner, om hvis Sandhed vi 
ikke kunne tvivle, udledes paa saa indlysende en Maade, at 
det kan ansees for mathernatisk bevist.” Antonius Le Grand g) 
holder derfor og Fysiken for Videnskab i strængeste Bemær
kelse. Ihenseende til den legemlige Verdens og dens Systems 
Opiindelse, da forklarede han den ved visse an tagne Hypothe- 
ser om Bevægelsen i den skabte Materie, og om 3 Slags der
ved dannede Materier. Den Moral, som han kalder den höjeste 
og fuldkomneste, har han ikke udarbejdet.

§. 42- Til at kjende den rette Beskaffenhed af de ined- 
födte Kundskaber og Kundskabs Dele, hvilke Descartes lægger 
til Grund for al Filosofi, tjener et Sted af hans Epistlers i Parts 
99de Epistel S. 2.90, 291, hvor lian nöjere og udforligere for
klarer sin Mening, og svarer dem, som havde sagt, at vort 
Sind ikke trænger til saadanne Ideer og Axiotner, og at alle 
almene Ideer, som ere Sindet indprentede, komme af Bemærk
ning og Overlevering (observatione og traditione) ; hans Ord. 
ere disse: ”Jeg har aldrig skrevet eller dömt, at vort Sind 
trænger til medfödte Ideer, som ere noget andet, end dets 
Tænkeforinue ; men da jeg mærkede, at der vare Tanker i 
mig, som ikke kom af udvortes Objecter, heller ikke af min. 
egen Villies Bestemmelse, men allene af den Tænkc-Formue, 
som er i mig, saa har jeg, for at kunne skjelne Ideer eller 
Begreber, som ere hine Tankers Former (istarum cogitationum 
formæ) fra andre uden fra komne og frembragte (adventitiis

¿9 Instit. pliilos. part. 4. Art. 2 -seq.
G 2
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et factis), kaldet dem medfödte, paa samme Maade, som vi 
sige, at ædelt Sind er nogle Familier, visse Sygdomme, f. Ex. 
Podagra og Steen, andre medfödte, ikke fordi disse Familiers 
Born plages af disse Sygdomme i Moders Liv, men fordi de 
fcides med et Anlæg (dispositione qvadam) eller nær Mulighed 
til at faae dem. En skjönne Sammenhæng! fordi vort Sind 
ikke trænger til medfödte Ideer, men har nok i sin Tænkefor- 
mue allene, derfor komme alle vore almene Begreber af Be
mærkning og Overlevering; ret ligesom Tænke-Formuen selv 
slet intet kunde udrette (præstare) og ingensinde fatte eller 
tænke noget, uden hvad den tager af Tingenes Bemærkning 
og af Overlevering, d. e. af Sandserne, hvilket er saa falskt, 
at tvertimod enhver, som ret agter efter, hvorvidt vore Sand
ser strække sig, og hvad det egentligen er, som fra dem kan 
komme til vor Tænke-Formue, maa tilstaae, at af dem gives 
os ingen saadanne Ideer om Tingene, som de ere, vi om dem 
ved Tænkningen gjöre os; saa at der intet er i vore Ideer,, 
som jo er medfödt Sindet eller Tænke-Formuen, de Omstæn
digheder allene undtagne, som sigte til Erfaringen (ad experi- 
entiam spectant), at vi nemlig domme, at disse Ideer, som vi 
nu have nærværende i vor Tænkning, henfores til nogle Ting 
uden for os, ikke fordi disse Ting have igjennem Sandsered- 
skaberne sendt dem ind i vort Sind, men fordi de dog have 
sendt noget derind, som har givet det Anledning til, paa denne 
Tid meer end paa nogen anden, at danne dem ved en sig med
födt Formue; nemlig: ved Sandsernes Redskaber kommer fra 
de udvortes Objecter intet til vort Sind, uden nogle legemlige 
Bevægelser — — Men ikke engang Bevægelserne selv eller Fi
gurerne, som ere oprundne af dem, forestilles (concipiuntur) 
af os saadanne, som de skee i Sandse-Redskaberne------------, 
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hvoraf folger, at selve Ideerne om Bevægelser og Figurer ere 
os medfodte, og desto mere maa Ideerne om Smerte, Farver, 
Lyd og sligt, være medfodte, at vort Sind ved visse legem
lige Bevægelsers Foranledning kan give sig dem (exhibere) ; thi 
de have ingen Lighed med legemlige Bevægelser. Hvad kan 
digtes urimeligere, end at alle almene Begreber, som ere i, vort 
Sind, kunne oprinde af hine Bevægelser, og ikke være uden 
dem? Jeg ville gjerne vide, hvad det er for legemlige Bevæ
gelser, der kunne danne i vort Sind et almeent Begreb, f. Ex. 
at Ting, som ere eens i eet og samme tredie, ere ogsaa ind
byrdes eens etc., wthi alle disse Bevægelser ere particulære, men 
hine Begreber ere almindelige, og have intet Forvantskab med 
Bevægelser, intet Hensyn til dem.” Side 292 anvender han 
dette paa Ideen om Gud saaledes : ’<Der er ingen Tvivl paa, 
at jo Overlevering og Bemærkning ofte kan være en fjern Aar- 
sag, som indbyder os til at agte efter denne Idee, og at gjorç 
os den nærværende for vor Tænkning, men at de ere nær
meste virkende Aarsager til dem, kan ingen sige, med mindre 
han troer, at vi slet intet kunne forstaae om Gud, uden allene, 
hvordan det Ord: Gud, er, eller hvordan den legemlige Figur 
er, som af Malerne bruges til at afoilde os Gud. Bemærk
ningen ved Synet frembyder for vort Sind ved sin egen Kraft 
intet, uden nogle Malerier, som bestaae af visse forskjellige 
legemlige Bevægelser; Bemærkning ved Höreisen intet, uden 
Ord og Lyd; ved andre Sandser intet, som kan henfóres til 
Gud — — — saa at alt det, vi foruden disse Malerier og Ord 
tænke som deres Betydning, forestilles os ved Ideer, der ikke 
komme andensteds fra, end fra vor Tænke-Formue, og ere der
for os medfodte ved Formaaenhed (potentia) ; thi at være i 
Formue er ikke at være i Virkelighed (actu), men i Formaaen- 
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hed, fordi det Ord: Formue, giver intet andet tilkjende end 
îormaaenlied.

43. Descartes antager kun stræng videnskabelig Filo
sofi for egentlig Filosofi (§. 41)- Denne er lios liam ligesaavel, 
som lios Plato, en forerfarelig Kundskab, da dens forste Prin- 
cipier ere medfödte, evige Sandheder ; lian definerer disse Prin- 
cipiers Foreifarelighed ligesom Plato og Aristoteles (§. 07) : 
Alle Tings Kundskab, siger lian, dependerer af dem; de selv 
kunne kjendes uden disse, men disse ikke uden dem (§. 41)*  
Han nægter aldeles deres Oprindelse af udvortes Objecter (§. 42.), 
han holder endog Ideerne om Bevægelser , Smerte, Farver, Lyd, 
for medfödte, for saavidt de ere dannede af Sindet eller Tæn- 
ke-Formuen selv, og saadant er, efter liam, alt endog x vore 
Sandselige Ideer, undtagen Anledningen, som uden fra gives 
Sindet til selv at frembringe dem, og undtagen disse Ideers 
Hensyn til Ting uden for os, som give Anledningen. Det, som 
er sagt i Slutningen af §. 43 > viser, at det kun er Formuen 
eller Formaaenheden, lian i egentlig Bemærkelse holder for 
medfödtt men at Ideerne ikke uden uegentligen af ham kal
des saaledes*  Ovenanførte Steder af hans 99de Epistel ere me
get mærkværdige enten Forestillinger eller Rettelser af hans 
forhen yttrede Mening om medfödte Kundskaber. Deraf sees, 
at han giver vore Kundskaber en Subjecthed, som strækker 
sig meget vidt. Hvormed skal man dog ligne Sindets Adfærd 
i denne Flenseende ? Det gjör ineer end Strængene paa et mu
sikalsk Instrument, som, naar de röres af Buen, danne Luf
tens Bevægelser og derved Lydene; meer end hine uforberedte 
Poeter (Improvisteurs), naar dem forelægges Materie og Anled
ning til at digte. Og overalt, hvad erdet, At faae Anledning 
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-af j eller at tage Noget af, Objecterné ? Hvorfor kan det, som 
oprinder i Sjelen, ikke fuldkommen svare til eller ligne det, 
som skeer i Legemets Organer? hvorfor ikke ganske ligne de 
udvortes Objecter, deres Bevægelser og Virkninger ? Kunne disse 
Spörgsmaale oplyses ved at svare : Umiddelbar forestille vi os 
kun Sjelens Reactioner og Reactions-Maader paa Legemets Or
ganer, men middelbar Organernes Bevægelser og de udvortes 
nærmeste eller fjernere Objecter, som ere Aarsag til Bevægel
serne. Disse Reactioner forestille vi os ikke een for een , men 
klyngeviis, og Mængde af dem paa een Gang; thi de udvor
tes Objecter virke paa os med mange Dele i hvert Ojeblik af 
deres Paavirkning. Vi kunne da ikke skjelne nogen enkelt 
Reaction af vor Sjel, altsaa ikke nogen enkelt Paavirknings 
Deel eller Bevægelse af de udvortes 'ling og i vore Organer 
fra de ¿ivrige Reactioner og Bevægelser og Paavirkninger. Deraf 
kommer det, at vore Forestillinger vel maae indeholde noget, 
som passer til de udvortes Objecter, men og tillige noget, der 
passer til Organernes Bevægelser og til vor Sjels Reactioner; 
De ere altsaa sammensatte af meer, end af det, som findes 
ved Objecterne, hvortil vi henfore Sandsningen, og kunne der
for ikke ligne disse allene?

Hos Descartes er egentlig Filosofi ikke allene Sindets 
eget, men og dets nødvendige, Værk; De medfødte Ideer, 
hvorpaa den grunder sig, komme ikke uden fra, heller ikke 
af vor egen fri Villies Bestemmelse (S. 42)- Paa denne Maade 
kan da hans Tænkning om Verdens Systems Oprindelse ikke , 
være egentlig Filosofering ; den grunder sig paa Hypotheser ; 
og disse ere vilkaarligen dannede. Deres formeente, eller 
virkelige , Bekvemhed til at forklare Tingenes Oprindelse, kan 
ej giye dem den Nødvendighed, de ikke have af Tænke-For- 
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men intet andet, end Pvuinmets Beliandlig paa mathematisk 
Viis; den kan ikke være Stammen af det frugtbare Træe, hvor*  
ved han ligner Filosofien.

John Locke har i den forste Bog af hans Skrift om den 
menneskelige Ferstand beviist, at ingen virkelig Kundskab er 
os medfödt, og erindrer med god Grund, at det er meget ube
kvemt og uegentligen talt, i Almindelighed at kalde Ideer og 
Kundskaber medfødte, fordi Formuerne, hvorved de erholdes, 
ere medfödte. Men Deskartes har, i Folge hans derom givne 
Erklæring, ikke sagt, at nogen virkelig Kundskab er os med
født, ikke heller gjort, som Locke synes at mene, al den 
Kundskab til Medfödt, til livis Erholdelse vi have medfödte 
Formuer, thi han sætter det Medfödte udtrykkeligen imod det, 
som kommer af Villiens vilkaarlige Bestemmelse, saavelsom og 
imod det, der kommer uden fra. Medfödt hos Descartes er 
ikke andet, end det, som Sindet nödvendigen danner af sig 
selv, og tages altsaa ikke i egentlig Bemærkelse.

Descartes stemmede overeens med alle hans Formænd 
deri, at han holdt det for Filosofens Hovedforretning at efter
søge Kundskabens og Tingenes forste Grunde og Aarsager, og 
af dem at slutte alting; men han vilde ikke gjöre Brug af 
Öjemeds Aarsagerne, ej fordi han nægtede deres Tilværelse, 
men fordi han troede, at de ere saaledes skjulte i den gud
dommelige Viisdoms Dyb , at Mennesker ikke kunne udfinde 
dem: ”Jeg söger, siger han, at forklare Effecterne af Aarsa
gerne, og ikke Aarsagerne af Effecterne.” Öjemeds-Aarsager 
ere i sig selv Effecter. Intet Under, at han i Filosofien ej 
bygde paa guddommelige Oj cineds-Aarsager, da de ikke lien
hore til de medfödte Ideer, hvorpaa al Filosofi efter ham grun



der sig, og kunne ikke af dem paa en bestemt Maade indsees. 
Hos ham burde intet være egentlig Filosofi , uden det, som paa 
stræng videnskabelig Maade kunde vises at ligge i, og folge af, 
de medfödte Begreber og Sandheder, og at være anvendeligt 
paa Objecter, som forelagdes til Betragtning.

§. 44*  Leibnitz grundede ogsaa Filosofien paa medfödte 
Ideer. I Nouveaux Essais sur l’entendement humain, i Avant- 
propos og Afhandlingen selv i Kap. fremsætter han sin Me
ning udfórligen, og siger, at hans System er forskjelligt fra 
Platos, hvormed det dog har nogen Lighed, og fra Descartses, 
at det er modsat Aristotels, Gassendis og Lockes, skjönt disse 
indbyrdes vige fra hinanden, og dog yttrer han den Tanke, 
at Locke, denne Forskjel uagtet, maaskee ikke var af saa 
ganske modsat Mening; Flan siger fremdeles, at hans ny Sy
stem (nemlig om den forud bestem te Harmoni imellem Sjel og 
Legem) tjener til at forene Filosoferne for ham, og til at for
klare adskillige af deres meest udmærkede Meninger.

Ved medfödte Ideer forstaaer han Begreber (notions) og 
Lærdomme, hvortil Sjelen oprindeligen indeholder Grund, hvor
til Forstanden er Kilde, som komme altsaa af indvortes Prin- 
cipier. De ere skjulte i Forstanden og ligesom Dele deraf, 
skrevne i den med uudslettelige Characterer. For at sande og 
bifalde dem, behöver man ikke at söge Grund uden for os, 
men at betragte vor Kundskabs Natur; ofte er Betragtning af 
Tindens Natur ikke andet, end Kundskab om vor Forstands 
Natur; De komme ikke i Sjelen ved udvortes Tings Virkning 
paa os; Sandserne, Erfaring, Induction ere ikke deres Kilder. 
Udvortes Ting kunne, ved deres Virkning paa os, vel give 
Anledning til disse Ideers Opvækkelse i os, bidrage til, at vi 

Vid. Sels. Skr. II Del, I Hafte. H
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ved Opmærksomhed falde paa at tænke dem (at blive os dem 
bevidste), og at vi fatte dem ret; de kunne bestyrke og be
kræfte dem, men paa ingen Maade levere os dem, heller ikke 
bevise os den ufejlbare, evige Vished, Nødvendighed og Al
mindelighed, de have; At give os en aldeles sikker Nødven
dighed og Almindelighed er Forstandens og Fornuftens, ikke 
Sandsernes Og Erfaringens, Sag. Det folger ikke, at det, som 
hidindtil er skeet, det, man hidindtil har erfaret, paa samme 
Maade herefter skal skee ; De viiseste Mennesker lide ikke saa 
meget paa Erfaring $ at de jo söge at indsee nogen Grund til 
et Factum, for at domme, om Undtagelser kunne finde Sted; 
Hvorledes det kan skee, og hvilke Grunde i den Henseende 
maa komme Erfaringen til FIjælp, viser han ved et Exempel 
i Fortalen til Nizolii Skrift de vera philosophandi ratione 
pag. 36.

Disse Idéer kalder han rene (pures), for saavidt de sæt
tes imod Sandsernes Phantomer; han kalder dem n Five tidige, 
for saavidt de sættes imod Gjernings-Sandheder (verites de faits), 
han nævner, som saadanne, Begrebene om at være, om Een~ 
hed, Substans, Varighed, Forandring, Virksomhed, Forestil- 
Ung (perception), Fornöjelse, om Tallene og om Gud', han 
lægger til, at der ere tusinde andre Objecter for vor Forstands 
Ideer. Foruden medfødte Begreber ere der og medjodte Satser 
og lærdomme, saavel almindelige, som specielle, hvilke de
penderé af Ideerne, f. Ex. Modsigelsens Grundsats, og den 
Sats: en Trekant er ingen Firkant-, thi alle Sandheder, som 
man kan uddrage af primitive medfødte Kundskaber, kan man 
endnu kalde medfódte ’, I Arithmetiken og Geometrien findes 
de især, ogsaa i Logiken, Metafysiken og Moralen.

Disse medfødte Ideer og Kundskaber ere ikke blotte 



59

Muligheder, ikke blotte Formuer til at virke (facultés), eller 
til at modtage Virkning (capacites, puissances passives); vare 
de intet andet eller intet meer, saa kunde Forstanden ikke si
ges at være deres Kilde; de ere heller ikke i Forstanden, som 
virkelige Tanker eller Handlinger; thi Tanker ere Virksomhe
der, inen de medfødte Sandheder kunne være i os, for vi 
tænke paa dem, og efterat vi have tænkt dem, og uden at vi 
maaskee i vor nærværende Forfatning faae dem i Tænkningen, 
ligesom Kundskaber kunne være i Hukommelsen, uden at vi 
altid virkeligen ihukomme dem, Men de ere medfödte, og i 
os, som Til boj evigheder, Anlæg, Færdigheder, som naturlige 
Kraftigheder (virtualités) ; vor Sjel er al.tsaa ikke tabula rasa. 
Han oplyser dette med Lignelse, tagen af en Marmor-Blok, 
hvori der ere Aarer, som ligne Hercules frem for nogen anden 
Figur; Hercules er da ligesom medfödt Marmoren, og kan 
fremstilles deri, endskjönt det koster Arbejde at opdage Aa- 
rerne og at rense dem ved Polering, efterat man har faaet det 
bort, som hindrede dem i at vise sig; den menneskelige Sjel 
er som denne Marmor med Aarer, ikke som ,cn Marmor uden 
Aarer, den forholder sig til de medfödte Sandheder, som Mar
moren til Herkuls Figur. Der er i den en Bekvemhed, en 
Præformation, som bestemmer den, og gjor, at disse Sandhe
der kunne bringes ud deraf. Om disse medfødte Begreber si
ger han videre, at Forstanden støtter sig paa dem * alle Öje- 
blikke, at de ere Ingrediencer i al vor Tænkning, dens Sjel 
og dens Baand, at uden dein kupde man paa ^ngen Maade 
komme til virkelig Kendskab om nödyendige Sa^dheder.

.45. Vi ville anstille .en Sammenligning imellem Dqs- 
cartscs 4og Leibnitzes jnedfödte Ideer 9 for derved at sættes i 
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Stand til at indsee, hvad Begreb Leibnitz kan have gjort sig 
om Filosofi, og hvad Forskjel, der er imellem begge Filoso- 
fers Begreb om denne Videnskab.

Baade Descartes og Leibnitz holde de medfødte Ideer 
for rene og forerfarelige i strængeste Bemærkelse ; efter begge 
ere de grundede i Sindet og i Forstanden allene5 de ere, lige
som Forstanden , nødvendige og almindelige for alle Mennesker, 
og altsaa evige Sandheder; begge Filosofer tilstaae, at de 
kunne foranlediges og opvækkes ved Sandserne, skjönt dette 
uden Tvivl strider imod Leibnitzes forudbestemte Harmoni. 
Flos begge ere disse Ideer Grunde til al Fornuft-Kundskab og 
Filosofi; Descartes kalder dem Former for vore Tanker om ud
vortes Objecter; Leibnitz siger, at de ere det, der besjeler 
al vor Tænkning, giver den Eenhed og Sammenhæng. Hvad 
Leibnitz siger om sine Ideer, at nogle af dem inaaskee aldrig 
komme os i Tanke (i Bevidstheden), det samme kunde Descar
tes sige om sine ; begge tillægge Sindet et Anlæg til dem ; begge 
jiægte, at de ere i os, som Yttrelser og Virksomheder; Leib
nitz maa ansce de samme Begreber for medfodte, som Des
cartes, hvilket er intet Under, da al vor Kundskab efter ham 
maa være medfödt; de nævne og begge næsten de samme; 
endeligen saa have begge Filosofer samme Begreb om det 
medfodte y skjönt ikke om Maaden , paa hvilken deter medfödt.

Men, Ligheden uagtet, ere dog deres medfodte Ideer 
meget forskjellige. Descartses ere faa i Tallet, med Leibnitzes 
forholder det sig meget anderledes; Descartses ere medfodte 
ved Tænke-Formue og blot Forinaaenhed, Leibnitzes ere meer 
end Formue og Forinaaenhed ; Descartses ere, saasnart de blive 
til, alle selvklare, og erholdes uden al Meditation, til de leib- 
nitziske Ideers Opdagelse behöves undertiden Arbejde, ligesom 
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til at fremstille Herkuls Figur i Marmoren ; Cliaractererne, 
hvormed de ere skrevne, ere ikke altid læselige, de ligne Lön- 
skiift (Kryptografi). Efter Descartes kan den menneskelige 
Sjel gjerne lignes ved en Tavle, hvori intet„er skrevet, men 
meget kan skrives, efter Leibnitz kan den det ikke ; hvorledes 
Descartses Ideer ved Sandserne kunne foranlediges, og Sindet 
opvækkes til at frembringe dem, lader sig vanskeligen begribe, 
ifald han (hvorpaa man dog kan tvivle) selv havde opfundet, 
og, da han skrev den 99de Epistel (§. 42), antaget Hypothe
sen om Guddommens umiddelbare Bidrag (Systema assistentiæ 
s. causarum oeçasionalium), men efter Leibnitzes forudbestemte 
Harmoni, og Nægtelse af Legemets Virkning paa Sjelen h), 
er det ganske ubegribeligt.

45. Der findes maaskee i Leibnitzes Skrifter ingen 
udtrykkelig Definition paa Filosofi i Almindelighed; den, som 
gives i Wolfs latinske Skrifter, og som af hans Efterfølgere blev 
antagen, kan ikke være brugt af Leibnitz, eftersom Wolf selv 
tilegner sig Opfindelsen deraf. Vilde derfor nogen vise, hvad 
Filosofi er hos Leibnitz meer end efter Ordets blotte Herkomst, 
saa maatte Lan underrette os om, hvad man, i Folge Leib
nitzes Theoii, havde at gjöre, for at blive sig bevidst om den 
Kundskab iller Kundskabs Elementer, som ere Sjelen med
fødte, for at opvække denne til at fremdrage dem af sin egen 
Grund, til at opklare og sammenligne dem, slutte af dem og 
ordne det sluttede, ifald ellers nogen Opvækkelse kan have 
Sted. 02 alt dette formedelst Præformationen ikke maa skee af 
6ig selv og 1 ödvendigen i de Subjecter, som ere forudbestemte

i) Leíbn. Principia philosophiae §. 7-11 apud Hanschium.
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til at vorde "Filosofer. Kunde vel Leibnitz have forstaaet ve cl 
Filosofi andet, end Sjelens Betragtning over, Bevisthed om, 
og Slutning af, de vigtige Ideer og Principier, som ligge i 
dens Inderste? Eller dens Arbejde med, og Bestræbelse for, 
at erholde Videnskab af disse Ideer om Tingene, hvis Naturs 
Betragtning, han siger, ofte ikke at være andet, end Kund
skab om vor egen Forstands Natur ?

Tre die K. ap i tel.
D e ri vises, hvad de nyeste Fil o s o fe r, især Kantt 
forstaae ved Filosofi, hvo rvidt deres Begreb 

derom er nyt, og om Filo s of fö r dem har 
været til,

>$. 46. Vi have hört, hvad Begreber de fornemste filo
sofiske Skoler for nærværende Tider have gjort sig, eller kunde 
gjöre sig, om Filosofi5 Det staaer tilbage, at underrette os 
forst og fornemmeligen om, hvad den af Filosofien vel fortjente 
Kant forstaaer derved 5 thi det er hans Begreb om Filosofi, 
som mange ansee for det forste rigtige og enest rigtige ; 
dernæst om Filosofi har været til för hans Tider. Men forend 
det kantiske Begreb ret kan forstaaes (fremstilles), og for si
den ej at afbryde /Afhandlingen ved et vidtlöftigt Indskud, 
bliver det fornodent at undersöge, ihvordan den Kundskab er, 
som han‘kalder a priori (forerfiarelig) ; thi ingen har sat dette 
Filosofiens Kjendemærke i större Lys, eller viist dets större 
Nödvendighed, - end han.
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I Modsætning af Erfarings-Kundskab (Kundskab, som 
er empirisk og a posteriori) definerer Kant Kundskab a priori 
(Farerfarings, eller forerfarelig, Kundskab) ved en Kundskab, 
som er uafhængig af Erfaring (d. e. af sandseligt Indtryk), 
og som for saavidt er reen og ublandet. Dog nægter han ikke, 
at jo sandseligt Indtryk kan og maa give Anledning til, at 
denne Kundskab erholdes; hans Mening er, at forerfarelig 
Kundskab ikke tages af Objecterne, som virke paa vore Sand- 
se-B.edskaber, og at saadan Paavirkning ikke er dens Kilde. 
Han anfører 3 Kjendemærker paa Kundskabs Forerfarelighed; 
Det forste er stræng og absolut Almindelighed ; Erfaring, siger 
han, kan vel lære os, at Objectet er, og hvad det er, men ikke 
at noget gjelder derom med stræng Almindelighed, thi sandse
ligt Indtryk skeer kun ved individuelle Ting, og hvorledes kan, 
man forsikkres om, at vi derved faae noget at vide om alle? 
da de ikke alle virke paa os, eller vi idet mindste ikke kunne 
sige med Vished, at de alle have været os nærværende. Det 
andet Kjendemærke er absolut Nødvendighed ; sandseligt Ind
tryk kan ikke underrette os om, at det modsatte af det, vi 
derved læres om Objecterne, er ganske umuligt. Til disse 2 föjer 
han det tredie Kjendemærke paa Kundskab a priori, at den 
gjör Erfaring mulig, nemlig, Erfaring tagen for noget vigti
gere, end for sandselige Indtryks blotte Bemærkning, og un
gefær saaledes som af Aristoteles (§. 36); en Kundskab, mener 
han, uden hvilken vi ingen saadan Erfaring kunde have, kan 
ikke komme af Erfaring, men maa være forerfarelig.

S. 47• Sporger man, hvorfra denne Kundskab a priori 
kommer? saa lærer Kant, at Sjeleformuerne, altsaa Sjelen og 
Sindet (Gemyttet) selv , ere dens Kilder ; han finder fore fare- 
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lige Begrebers Oprindelse saavel af Sandserne (Sandseligheden), 
som af Forstanden og Fornuften, og faaer paa denne Maade 
3 Slags theoretiske Begreber a priori, og endnu et Slags, 
som ere moralske, og ligeledes a priori.
¿z) Af Sandse- og Be skue formuerne og deres 7 ormer. eller Mod

tagelses- Maader, udspringe Begrebene om Tid og Bum, 
hvilke lian kalder formale Begreber, fordi alt det, der for
nemmes ved Sandserne, forestilles deels paa den Maade, at 
det ene er uden for det andet, d. e., beskues i Rummet, 
deels paa den Maade, at det ene folger efter det andet, 
d. e., beskues i Tiden»

¿) Af Forstanden og dens Domme- eller Taenkeformer udspire 
et andet Slags forerfarelige Begreber, et Antal af Grundbe
greber, som han ordner i zjre Hovedklasser eller Hoved-Ka
tegorier, hvorunder igjen andre speciellere med deres Side
stykker eller Modsætninger befattes. Disse Begreber ere og- 
saa formale', Sindet dommer aldrig om noget uden det læg
ger et Antal af dem dertil ; thi da det ikke kan trænge ind 
i de sandsede Objecter selv, ligesaa lidet som disse ind i 
Sjelen, saa maa Sindet være i Besiddelse af noget, hvorved 
det kan tænke dem, og hvorved det ligesom staaer for dem 
(forstaaer dem, forstaaer sig paa dem), og dette noget har 
Sindet, efter Kant, ikke faaet fra Objecterne (hvilket Ari
stoteles meente), men taget det af sig selv og sin egen Fo- 
restillings-Maade. Den iste Hovedklasse indeholder Begreber 
om det Tænktes eller Bedömtcs Störreise, og Störreisens 3 
Arter, nemlig Begrebene om eet, flere, alle ; Den xden 
Hovedklasse indbefatter Begrebet om det Bedömtes Qvaiite 
og dens 3 Underbegreber, om Bekræftelse, Nægtelse, Be- 
grendsning (eller om Bcelhed, d» e. Noget, Mangel af Be-
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elhed, cl. e. Intet, og om Samling af begge}-, I den ylie 
Hovedklasse sætter han Begrebene om det Tænktes Forhold 
til noget andet Tænkt 5 dertil henhorer, d} at det ene fore
stilles som Substans, det andet som Substanses Beskaffenhed-, 
¿) det ene som Aarsag og Grund., det andet som Værk, 
men kun med eensidig Begrunding; c} begge som og
Fdrk med gjensidig Begrunding eller med Vexetvirkning-, til 
den /\de Hovedklasse henförer han Begrebet om det Tænk
tes Modalite tilligemed dens specielle Maacler, at vi nemlig 
tænke det, vi domme om, snart d} som muligt eller umu
ligt, b} snart som virkeligt eller uvirkeligt, snart c) som 
nødvendigt eller unødvendigt, eller paa flere af disse Maa- 
der tillige. Alle 4re Klassers specielle Begreber ere da 12, 
eller, om Sidestykkerne og Modsætningerne medregnes, 18; 
de ere Stamme (primitive) Begreber, hvoraf en Mængde 
Sammensætninger og Afledninger komme, som ogsaa höre 
Forstanden til, ogsaa ere, ligesom deres Stammer, rene og 
forerfarelige. c} Af Fornuften > eller den middelbare Slut
nings-Formue, udflyder det 3die Slags forerfarelige Begreber, 
hvilke Kant, efter Platos Exempel, kalder Ideer, cl. e. Tan
ker, der overstige, gaae uden for, og videre end, al Erfa
ring, Tanker, hvortil intet Object i den sandselige Natur 
findes at passe sig; saadanne ere den menneskelige Tænk
nings Grendsebegreber, Tankerne om Gud, Alverdenen og 
udelelige Substanser i Verden. At Kants 3clie Kjendemærke 
paa Forerfarelighed (§. 46) ikke kan anvendes paa Fornuf
tens Ideer, seer man letteligen. Alle (disse forerfarelige Be
greber crc theoretiske, d. e. de oprinde af Forstand og For
nuft , som Object forstaaer.de (bestemmende) eller objec 
begribende, qg altsaa speculerende, Formuer; men foruden 
Vid. Seis. Skr. II Del, IHtefte. I
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dem viser Kant, at af Fornuften, som lovgivende, Hand
ling bestemmende og practisk, Formue, oprinder endnu en 
4Je Klasse af tnoralsk-practiske Begreber, hvortil henhore 
ikke allene Begrebet om en Lov, som ligger i Fornuften, 
men og Begrebene om Frihed, Moralitet og alt det, dermed 
Loven, som Lov, staaer i uadskillelig Forbindelse.

Ved at sammenligne Aristoteleses og Kants Fremgangs- 
inaader i at oplyse de vanskelige Begreber om For og Siden 
(For og efter), finder man, at Aristoteles beskriver begge saa- 
ledes som de umiddelbar tænkes, og det i saadan Almindelig
hed, at de kunne siges baade orn Ting og om Kundskab, han 
opregner deres Arter og Underarter med megen logisk Nojag- 
tighed (§. 07); Kant gjor just ikke dette, han forklarer allene 
Kundskabens För og Efter (For- og Eftcr-Erfarelighed), og det 
ved at vise os hen til dens Kilder, hvis For og Siden han 
forudsætter, som bekjendtj De Begreber, han i Stedet for en 
umiddelbar Oplysning om For og Siden giver os, synes at 
kunne simplificere Underscgelserne i denne Materie, og der
ved at gjöre dem Lttere (§. 4^)- Begge Filosofer have sagt 
os den forerfarelige Kundskabs Kjendemærker, Kant uden Tvivl 
tydeligere end Aristoteles. De have begge nævnet os Kilderne 
til den Forerfarelighed, enhver af dem statuerer, men Kant 
har opdaget i det menneskelige Gemyt saadanne Kilder, soin 
Aristoteles neppe har formodet (§. 36 og 5. 47). Endeligen 
saa have begge sögt at bringe Forstandsbegrebene i Klasser el
ler Kategorier, men maaskee ikke med lige Lykke.

S- 48. En Deel af de hantiske Kategorier finde vi iblandt 
de aristoteliske, ogsaa iblandt Descartses og Leibnitzes med- 
födte Ideer ; man kan derfor spörge, om Kant vil have sine 
forerfarelige Begreber anseete for medfödte ? I hans Skrift ; über
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eine neue Entdeckung S. 68 forklarer lian sig derover udforli- 
gen; Kritiken, siger lian, taaler slet ingen medskabte eller 
medfödte Forestillinger; den liolder dem alle med hinanden 
for erhvervede, enten de höre til Beskuelsen eller til Forstands
begrebene; men der gives (som Naturrettens Lærere udtrykke 
sig) en oprindelig Erhvervelse, folgeligen og af det, som for
hen slet ikke existerer, altsaa for denne Handling ikke har 
tilhört nogen. Af denne Beskaffenhed er i) Tingenes Form i 
Tid og Rum, 2) den synthetiske Eenhed i Begrebenes Fleer- 
11 cd (die synthetische Einheit des Mannigfaltigen in Begriffen) ; 
thi vor Kjendcformue tager ingen af dem af Objecterne, som 
noget, der i og for sig selv er givet i dem, men den frembrin
ger dem i sig selv a priori. Dog maa der være en Grund der
til i Subjectet, som gjör det muligt, at Forestillingerne oprinde 
saaledes og ikke anderledes, samt at de kunne henfores til 
(hentydes paa) Objecter, der endnu ikke ere givne, og denne 
Grund i det mindste er medfödt.” S. 70 siges videre: ■’’Mu
ligheds-Grunden til den sandselige Beskuelse er------- ■ Gemyt
tets blotte og ejendommelige Réceptivité til at bekomme, naar 
det bliver afficert af noget, en Forestilling efter sin subjective 
Beskaffenhed. Denne forste formale Grund, f. Ex. til en Rum
beskuelses Mulighed er aliene medfödt, Rummets Beskuelse 
selv er det ikke, thi der behoves altid Indtryk, at Kjendefor- 
muen derved forst kan bestemmes til et Objects Forestilling, 
som altid er en egen Virksomhed. Paa denne Maade udsprin
ger den formale Beskuelse, hvilken man kalder Rum, som op- 
rindeligen erhvervet Forestilling, udvortes Form overhovedet, 
hvis Grund alligevel, som blot Réceptivité, er medfödt, og 
hvis Erhvervelse gaaer langt foran det bestemte Begreb om 
Ting, som passe til denne Form; Sidstes Erhvervelse er ac-

I 2
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qvisitio derivativa, da den allerede forudsætter almindelige transcen
dentale Forstandsbegreber, der heller ikke ere medfödte, men er
hvervede, og hvis Acqvisitio, ligesom Rummets, ogsaa er 
originaria, og intet andet medfødt forudsætter, end Tænknings- 
Spontaneitetens subjective Betingelser.” Efter denne Forklaring 
kan Ordenen uden Tvivl forestilles saaledes : Först Sandse- 02 O 
Tænkeforinuerne i Gemyttet, dernæst deres Yttrelser (den sand- 
selige Modtageligheds og Selvvirksomhedens Udbrud), derejter 
Maaderne paa, Forxnerne i, hvilke Yttrelserne nödvendigen 
skee, siden Effecterne af disse, enhver paa sin Maade og i 
sin Form frembragte, Yttrelser, endeligen Begrebene om disse 
Effecter, nemlig Sandselighedens, Forstandens og Fornuftens 
ovenanførte (§. 48) Begreb. Formuerne allene ere medfödte 
(saaledes forklarede Descartes sig ogsaa S- 4$)> Formerne er
hvervede, saavelsom og Begrebene; hines Erhvervelse ligner 
Naturrettens oprindelige, disses den overdragne', Kants etfa- 
ringlöse og rene Begreber ere altsaa Begreber om vore For
muers særegne og nødvendige Modtage- og Virke-Maadcrs 
Effecter, Begreber, som Sindet, naar det arbejder ved sig selv, 
Tid efter anden har dannet, eller kan danne sig, og hvorom 
det uden megen Reflexion og Abstraction ikke kan blive sig 
tydeligen bevidst. Disse Effecter bestaae alle i en Forening 
af erholdte, adspredte og usarnmenlignede Forestillinger, hvil
ken Forening Kant kalder synthetisk Eenhed i det Mangfol
dige. (Et Udtryk, ligt det aristoteliske §. 36 anførte om det 
Almindelige, som hviler i Sindet, men som er oprunden af 
Erfaring). Saadanne Begreber kunne, ifølge deres Oprindel
ses Maade, heller ikke være egentligen medfødte eller med
skabte, thi de blive til det, de ere, først efter et og andet af 
Sindet gjort Skridt, een og anden i Sindet skeet Forandring.
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Kants Talebrug er altsaa heri rigtigere end Descartses ; Kant 
believer ikke at tale om nogen uegentlig Medfodsel, hvortil 
Descartes maatte tage sin Tilflugt (§. zß)-

§. 49. Vi ville nu höre, hvad Kant forstaaer ved Fi
losofi, og af hvad Vigtighed hans strænge Forerfarelighed er 
til dette Begrebs Bestemmelse.

I Fornuftkritikens góo og folgende Sider af 2 Udgave 
handles derom udförligen, hvormed kan sammenlignes Indled
ningen til samme Udgave. ”Vor Kundskab, siger han, naar 
man ej seer hen til dens Objecter, er enten historisk eller ra
tional; den historiske er Kundskab af datis; ved den kjende 
VÎ intet andet, end det, der gives os, eller kommeruden fra, 
og i den Grad, i hvilken det gives os, enten dette skeer ved 
umiddelbar Erfaring, eller ved Fortælling, eller ved Belæring; 
den rationale eller Fornuftkundskaben, er Kundskab af prin- 
cipiis ; disse principia ere 2. Slags, enten Begreb eller Begrebs 
Construction; Fornuftkundskaben af Begreb er fdosofisk, af 
Begrebs Construction mathematisk” Ved Begreb forstaaes al
mindelige (d. e. til flere Ting og Objecter passende) Forestil
linger, som ikke uden højere Sjelekrælters Virksomhed kunne 
frembringes, thi skjönt og Rum udspringe af Sandselighe- 
den, saa kunne de dog ikke forestilles, som saadanne, uden 
af Væsner, som have hojere Tænkekraft. Ved Begrebs Con
struction forstaaes Forestillings-Kraftens Forretning, hvorved 
den enten af Rummet danner, sammensætter, former Maale- 
konstens mangfoldige Arter af Udstrækninger, Linier, Vink 
1er, Figurer, eller Tiden adskillige större eller mindre Fol
ger (successioner). Paa Grund af denne Forskjel imellem Be
greb og Begrebs Construction, distingverer han Filosofi fra Ma-
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theniatik ; dennes Princip er Begrebs Construction af Tid og 
Rum, hiins Princip er Begreb, som ikke ere construes de af 
Tid og Rum. Han definerer derfor Filosofi (i Modsætning af 
Mathematik) '’ved videnskabelig Fornuftkundskab af Begreb.” 
Paa hans Begreb om Mathematiken nær, er denne Inddeling 
af menneskelig Kundskab hidindtil i Grunden den samm , som 
Wolfs bekjendte Tredeling i den historiske, filosofiske og zzz¿¿- 
thematiske.

Men nu siger Kant videre: ’’Filosofi er, i) enten Kund
skab af reen Fornuft,” d. e. af saadanne Begreber o<*  Prin- o o
cipier, som ere uafhængige af Erfaring, hvilke ikke kunne 
være andre, end ovenanførte, (§. 47) Forstanden og For
nuften udspirede, formale Begreb; da er Filosofien reen (erfa
ringlos). Eller den er, 2) ’’Kundskab af empiriske Principier” ; 
da faaer den Navn af empirisk (Erfarings) Filosofi. Den rene 
Filosofi er, i Folge Kants Definition ($. 4$) > en Forerfarings- 
Kundskab (en Kundskab a priori).

5. 5o. Kritiken er selv en Deel af den rene Filosofi; 
den almindelige Logik ligeledes. Reen Filosofi, som hverken 
er Logik eller Mathematik (hvilket sidste forstaaes af hins 
givne Begreb om Filosofi) er Metafysik {Overfysik) og Filosof 
i den meest ægte Bemærkelse, klan inddeler den
1) i Sædernes Metafysik (reen Moral), som bestemmer vor 

Gjören og Laden (vor fri Villies Brug) ganske a priori, d. e. 
allene ved en Lov, som findes i Fornuften selv, og altsaa 
ikke ved nogen Grund af d ing uden for Fornuften.

2) Naturens eller den speculerende (theoretiserende) Fornufts 
Metafysik (Metafysik i den sædvanlige og ængere Bemær
kelse) , som indeholder alle de metafysiske Begreber og Prin- 



cipier, der ikke angaae Frihedens Brug og Bestemmelse. 
Den bestaaer af i) Ontologi, 2) rational Fysiologi> 3) rati
onal Kosmologi, og 4) rational Theologi. Til den rationale 
Fysiologi henregner han den rationale Fysik og Phychologi. 
Hvorledes denne rationale Fysik er forskjellig fra Fysik efter 
Descarteses Definition, kan sees af Kants Anm. i Krit. d. r. 
V. p. 8/5.

5i. Kant taler og om transcendental Filosofi', hvad 
er den? hvorledes angiver han dens Forhold til Metafysiken, 
og den övrige rene Filosofi ?

"Transcendental Filosofi, siger han, er den blot specu
lative Fornufts ganske rene Filosofi.” Han udlader sig udfor
ligere om den saaledes :
1) -”Den beskjeftiger sig overalt ikke saa meget med Objecter, 

som med Maaden, paa hvilken man kjender Objecter, for 
saa vidt de a priori ere mulige Han kalder derfor Onto
logien især transcendental Filosofi, eftersom ”den betragter 
Forstanden og Fornuften selv i et System af alle Begreber og 
Grundsatser, som overhovedet referere sig til Objecter, uden 
at antage visse bestemte Objecter,” hvilket skeer i Metafysi- 
kens övrige Dele.

2) ”Den indeholder et fuldstændigt System, saavel af analyti
ske som SAnthetiske Kundskaber a priori” (d. e. saavel af 
Satser, hvis Sandhed indsees afSubjectets blotte Analysering 
og ved Hjelp af Modsigelsens Grundsats allene, som og af 
Satser, til hvis Sandhed at indsee, dette ikke er nok).

3) ”Den er Ideen af en Videnskab, hvortil den rene Fornuft- 
Kritik paa en fuldkommen sikker og fuldstændig Maade ud
kaster Planen.”
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4) ’’Den er forskjellig fra a) Kritiken selv, hvis Öjemeed er 
især at lære os Principíeme for synthetisk Kundskab a priori, 
at berigtige den, og at give os en Prövesteen til at bedöm- 
me dens Værd eller Uværd.0 Z>) Fra Moral-Filosofien; thi 
omendskjönt Moralitetens överste Grundsats og Grundbegre
ber ere a priori, saa maa dog i Moralen nödvendigen haves 
Hensyn til Begrebene om Lyst og Ulyst, Begjer, Tilböjelig- 
hed o. s. f. , hvilke have deres Oprindelse af Erfaring, og 
derfor ikke kunne höre til Transcendental-Filosofien.”

5) ’<Den er ikke af saa stort Omfang, at man jo kan haabe 
dens ganske Fuldendelse; hvilket forud kan indsees deraf, 
at dens Gjenstand ikke er Tingenes uudtømmelige Natur, 
men Forstanden, der dommer om Tingene, og det endda 
kun a priori ; Forstandens Forraad kan ikke blive os for
borgen, da vi ej behove at söge det uden for os.”

Efter denne Oplysning skal transcendental Filosofien ikke 
indeholde andet, end de aldeles forerfarelige og rene Forstands- 
Begreb og Forstands-Grundsatser, som referere sig til Objecter, 
d. e. soxn kunne være Ingredienser (principia constitutiva) af 
vor speculative Kundskab om Objecter, der ikke ere Sindets 
egne Frembringelser. I Transcendental Filosofien behandles 
Forstandsbegreb ved Forstandsbegreb. Naar han altsaa næv
ner (51. i) Fornuften f som den, hvis Begreber höre til Tran- 
scendental-Filosofien, saa maa nok dette Ord her taees i en 
vidtløftig Bemærkelse.

Den udelukker altsaa, i) Mathematiken, som grunder sig 
paa Construction af Tid og Rum, og derfor ikke regnes til 
Filosofi (4p) ; a) Moralen og al Erfarings-Kundskab om Ver
den og om vor Sjel, 3) den almindelige Logik og Kritiken, 
for saavidt de begge levere Principier, der ikke cre Ingredi- 
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entser af Kundskaben, men Regler for dens Sandhed og For- 
erfarelighed; 4) rational Theologien, og 5) rational Kosmolo
gien, som bandle ikke om Forstandsbegreb, men om Fornuft
begreber, og tillige om bestemte Objecter ; Filosofi om Fornuft- 
Ideer (§. 47’ c.) maa kaldes transcendent. Den udelukker 
fremdeles 6) al Filosofi om det, saa kaldte, rene Jeg, thi dette 
er baade et bestemt Object og en Fornuft-Idee ; Kant kander
for ikke erkjende Fichtes og Schellings Filosofi om dette Jeg 
for virkelig transcendental Filosofi; hvilket han og har erklæ
ret paa Recensentens Opfordring i den Erlangske Litteratur- 
zeitung af 11 Jan. 1799. Naar han i samme Erklæring vil 
have den rene Fornuft- Kritik betragtet som transcendental Fi
losofi, hvilket synes at stride imod det, han derom siger i Ein
leitung p. 28, saa seer han paa det eene Sted hen til dens 
Indhold, paa det andet til dens Ojemed, som Propædeutik, 
og er altsaa ikke i Strid med sig selv. For transcendental- 
Filosojien bliver nu intet tilbage uden Ontologien (de ganske 
rene Forstandsbegrebs analytik i System), som Kant ogsaa 
udtrykkeligen kalder transcendental Filosofi, og skjelner fra 
Naturmctafysikens övrige Dele. Men denne Ontologi er i Hen
seende tii B'cgrebenes Kilde meget forskjellig fra Aristoteleses 
forste Filosofi, og de Nyeres Ontologi, hvis Begreb og Prin- 
cipier alle ere oste af Erfaring.

Kant yttrer Haab om, at den transcendentale Filosofi 
kan ganske bringes til Fuldendelse. (Det samme troe de Nyere 
om deres Filosofi af det rene Jeg); men anderledes tænker han 
om den övrige Filosofi, f. Ex. den empiriske, som han siger, 
at have Tingenes uudtömmelige Natur til Gjenstand, og alt
saa at være ufuldendelig.

Vid. Sels. Skr. II Del, I Hafte. K
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og

5r2. Men hvorledes kan Filosofien oprinde af de for
hen omtalte rene Begreber ? Hvorledes kan Kant antage empi
risk Filosofi, naar han i Definitionen lader denne grundes paa 
empiriske Principier, og dog ikke allene siger i Indledningen 
til lians Kritik over Dommekraften S. XVII. ”saa vidt Begreb 
a priori kunne anvendes, saa vidt rækker Filosofien/’ men og 
har anlagt Fórnuft-Kritiken paa at bestemme Muligheden, 
Grunden, Omfanget af synthetisk Kundskab a priori, at den 
derved kan tjene som Propædeutik for al reen Filosofi? Er 
ikke efter ham al Filosofi reen, og Inddelingen i reen 
empirisk Filosofi urigtig ?

Forstandsbegrebene $. 47« b. kunne bruges i) enten 
at bedömme Erfaringstingene, saadanne som de gives og fore
lægges os i Naturens og Sædernes Higer, eller x) til at be
handle vore egne Tankefostre, nemlig d) Forstandsbegrebene 
selv, 3) Fornuft-Ideerne, og c) Sandseformernes Resultater, 
Tid og Rum ; i forste Tilfælde ere vel Tænknings Objecterne 
tagne af Erfaring, men Filosofien om dem (det, der dommes 
og siges om dem), er ikke af Erfaring; i alle de övrige Til
fælde ere hverken Objecterne komne fra Erfaring eller Filoso
fien om Objecterne ; vi have altsaa ikke engang i det forste 
Tilfælde empirisk Filosofi ; om de övrige kan der ikke være 
Spörgsmaal. Ved al saadan Forstandsbegrebenes Brug er og 
bliver Filosofien dog i sig selv reen. Naar der tales om an
vendt Fdosofi, saa kan derved forstaaes enten transcendental 
Filosofi, anvendt paa Erfarings Objecter, eller transcendental 
Filosofi, anvendt paa uerfarelige Objecter ; i sidste Tilfælde bleve 
de 3 Dele af Naturmetafysiken og Sædernes hele Metafysik, 
anvendt Filosofi; og denne var altsaa transcendental Filosofi 
anvendt paa Objecter, som ikke höre til transcendental Filosofien.
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Man kan i Almindelighed siges at filosofere , naar Sin
det bestræber sig for at finde, eller virkeligen finder og ind
seer, hvad Art af Störreise, af Qvalite, af Forhold til noget 
andet, det, hvorom der dommes, har, samt hvilken Art af Bifald, 
mindre eller storre, der gives Omdommene, naar alt dette tillige 
paa stræng videnskabelig Maade bevises og ordnes.

Man filosoferer Metafysiskt, naar Sindet gjör dette, enten 
uden al Hensyn til bestemte*  Objecter (og da er det at filoso

fere transcendentalt tef , eller, om der haves Hensyn til be
stemte Objecter, da enten slet ikke at tage dem af Erfaring, 
eller ikke andet og meer, end just saa meget, som er nödven- 
digt til at give os af den indvortes eller udvortes Erfaring Ob
jecter overhovedet (d. e. almindelige Objecter), f. Ex. om 
lænkende Væsen i Almindelighed og orn Materie.

Man filosoferer transcendenter, naar man söger at finde 
Fornuft-Ideer (§. 47. c), at udvikle og tydeliggjöre dem, at 
domme om dem ved Hjelp af Forstandsbegrebene, at slutte af 
Omdommene, og endeligen at realisere dem. Men i denne 
Filosofering bedömrne og forstaae vi overmenneskelige Objecter 
paa menneskelig Viis, ikke paa deres egen Viis. At den tran
scendente Filosofering er metafysisk, men ikke transcendental, 
indsees ved at holde ovenanförte Definitioner imod hinanden.

Men hvad er det at filosofere empiriskt? Siger Kant sig 
selv imod, om han tilstaaer, at der gives saadan Filosofering?

Efter det, som tilforn er erindret, kan Filosofi ikke 
blive empirisk, fordi rene Begreber og Principier anvendes paa 
Frfarings- eller andre bestemte Objecter; men, efter Kants egen 
Definition, allene derved, at dens Principier ere empiriske, 
d. e. at de Begreber og Satser, hvorpaa den grundes, og hvor
af den bestaaer, ere tagne af Erfaring, at deres reelle Indhold 

K 2
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cr oprunden af sandseligt Indtryk ved Abstractionens og Induk
tionens Hjelp. Dersom Kant har forstaaet dette ved empirisk 
Filosofi, saa kan han med de Ord: ’’Saavidt Begreb a priori 
kunne anvendes, saavidt rækker Filosofien,” enten ikke have 
meent, at dette skulde gjelde omvendt og udelukkende (nem
lig, at Filosofien ikke skulde række længer, end hvor Begreb, 
som ere absolut a priori, anvendes, at den ikke kunde have 
Sted, uden hvor Fornuftkundskaben grundedes paa dem allene), 
eller hans Definition paa empirisk Filosofi er i Modsigelse med 
de anförte Ord, og Inddelingen i reen. og empirisk Filosofi 
med Logikens Regler, da deri henföres noget til Filosofi, som 
ej fortjener dette Navn. De, som kunne troe det sidste oin 
Kant, formode, at han mod sin rette Mening har regnet den 
empiriske videnskabelige Kundskab til Filosofien , allene for at 
föje sig efter det vedtagne Skole-Sprog; De mene, at denne 
Formodning bestyrkes saavel ved hans Udladelse om den em
piriske Sjelelære, Crit. d. r. V. S. 876, som ved Ojemedet, 
hvorfor han har skrevet Fornuftkritik en ; De derimod, som 
troe det forste, og, for ej at lade ham modsige sig selv og 
Logikens Regler, antage, at han ikke vil have sit foran forte 
Udsagn forstaaet udelukkende, og ikke anseet for en Defini
tion paa Filosofi i Almindelighed ; Disse holde det af ovenan- 
anförte Grunde og af hans egen Fremsætnings Maade S. 868 
for rimeligt, at han ved Filosofi , som Divisum i denne Ind
deling, forstaaer Fornuft eller rational Kundskab i Modsætning 
af den historiske, og at han tager det Ord Filosofi paa meçr 
end een Maade, nemlig: 1) i en vidtloftig Bemærkelse for For- 
nuftkundskab i Almindelighed, og altsaa med Indbefatning af den 
empiriske Fornuftkundskab, og allene med Udelukkelse af Ma
thematiken, 2) i en ængere Bemærkelse for Filosofi a priori,



77

folgeligen med Indbefatning af den rene Logik eller Formal 
Filosofien ; 3) i den œngeste, for Kundskab a priori, med Ma« 
theniatikens og Logikens Udelukkelse. Nu kunde lian sige, 
at Filosofien nemlig i ængere Bemærkelse, strækker sig saa- 
vidt som Begreb a priori kunne anvendes; lian kunde kalde 
Metafysiken Filosofi i den meest ægte og fortrinligste, d. e. i 
den ængeste Bemærkelse ; lian kunde ogsaa udelukke den em

piriske Sjelelære fra Filosofi i denne Bemærkelse, d. e. fra Me
tafysik. Kants Efterfölgere bruge sædvanligen Ordet paa sid
ste Maade, uden Tvivl fordi den ved Fornuftkritikens kostbare 
og store Apparat er sat i saa klart et Lys. Gav nogen os en 
lig Kritik over den empiriske Fornuft, saa vilde dens Filosofi 
uden TyívI falde meer i Ojnene.

$. 53. Dersom Kant antager Filosofi og Filosofering i 
saa vidtlöftig Bemærkelse, atal videnskabelig Fornuftkundskab, 
enten den er af empirisk Oprindelse eller ikke, regnes dertil, 
saa indseer man let, at dette Begreb om Filosofi i Grunden 
ikke er forskjelligt fra deres, som have gjort Videnskab oin 
Tingenes Aarsager til Filosofiens fornemste Særkjende^ og at 
baade Begrebet om Filosofi og Filosofien selv har en ærværdig 
og tillige sund Alderdom, saadan, som Boethius forestiller den 
i det skjönne Billede, han giver paa Filosofien i Begyndelsen 
af hans Skrift om Filosofiens Tröst. Saavel hos Aristoteles 
som hos Kant ere Kategorierne Filosofiens forste og constitu
tive Grunde; af andre angives andre.

Skulde derimod Ordet Filosofi betegne en ganske reen 
og forerfarelig Kundskab, enten med Indbefatning af Mathe
matiken eller med dens Udelukkelse, saa bliver Spörgsmaalet 
oin det kantiske ænge Begrebs, og om Filosofiens, Alder, og 
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begges Forhold til hans Formænds Definitioner, ikke saa let 
eller kort at besvare.

Vi behove ikke her at holde os meget op ved det 
Spörgsmaal : Om Mathematiken skal regnes, eller ikke regnes, 
til Filosofien? Vidtløftigheden og Udstrækningen af Filosofiens 
Grændser, ifald den ogsaa skal omfatte Mathematiken, synes 
ligesaa lidet, som den af Kant angivne Forskjel imellem Be
grundelse i Begreb og Begrebs-Construction, at burde udelukke 
Mathematiken fra at kaldes Filosofi, eller at ansees foratvære 
en Deel af Filosofien. Bemældte Forskjel kan vel vise os, at 
Filosofien har flere Dele, men ikke, at noget ej er Filosofi; 
Den kan vise os, at Mathematiken ikke er Metafysik, men ei, 
at den ikke er Filosofi. Skjelnes end disse Videnskaber fra 
hinanden i Henseende til Navnet, (thi de have begge Filosofi
ens Væsen og Gavn) saa er dog heri intet Nyt; da mange for 
Kant have, skjönt af anden Aarsag, fulgt samme Talebrug.

5. 54. Men for at see, hvorledes Kants Begreb om Fi
losofi i de ængere Bemærkelser forholder sig til ældre Filoso- 
fers, er det fornödent at sammenligne enhver af dets Charac- 
terer med det , som disse for ham have holdt for Filosofi.

Efter Kant fordres til Filosofi i ængere og ængesle Be
mærkelse
1) Stræng Videnskabelighed og alt, hvad dertil horer, især 

absolut Nødvendighed og Almindelighed. Den udelukker 
altsaa saadanne Beviisgrunde og Beviser, som allene give 
Lærdommene Probabilité, eller, som Kant udtrykker sig z), 
den forkaster al Moderatismus.

z) Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tr. Z. ewigen Frieden. S. 11.
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Heri stemmer lian overcens med Plato, som holdt in
gen Kundskab for Filosofi, uden den var fast, urokkelig, 
nödvendig og evig, som dens guddommelige, i det menne
skelige Sind nedlagde, Mönstere (§. 29) ; med Descartes, 
som fordrede fuldkommen Videnskab i den egentlige Filo
sofi (§♦ 41)5 med Leibnitz, der, ligesom Descartes, antog 
evige, og alle fornuftige Sjele medskabte, Sandheder til 
Grundvold for Filosofien, og ufejlbar evig Vished i dens Lær
domme (§. 44). Vel kræver Aristoteles for Viisdom af forste 
Rang et Slags stræng Videnskabelighed, men denne kan, 
efter det, som er erindret §. 3p, ikke finde Sted i hans em
piriske Filosofi. De ældste Filosofer have enten ikke tydeli- 
gen forestillet sig Forskjellen imellem apodictisk og proba
bel Vished, eller ikke nok gjort Brug deraf i deres Filoso- 
fering uden for Mathematiken. Af de sildigere Tiders Filo
sofer have nogle holdt for, at Probabilité og den saa kaldte 
moralske Vished ikke burde forkastes af Filosofen, som Fi
losof. Den empiriske Filosofi (om den er Filosofi) kan hel
ler ikke modtage anden end Probabilitetens Vished.

2) Forerfarellghed (Priorité) i strængeste Bemærkelse. Efter 
Kant maa her ikke sees hen til Tiden, eller til et egentligt 
För og Siden, heller ikke til Maaden, hvorpaa Kundskaben 
erholdes, men aliene til dens Kilde, den Grund i os, hvor
af den tages, samt til den Beskaffenhedsom det begrun
dede deraf erholder.

For at opdage denne Kilde maa man i de Forandrin
ger, som foregaae i os, d. e. i Sjelens Modtagelser og Virk
somheder, i dens Formuers Yttrelser, skjelne 2de Stykker, 
Yttrelserne selv og Yttrelsernes Maade; De forste udgjöre det 
Fíate riale, det uformale, i Sjelen, det, der bestemmes og for-
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raes; Den anden er Formen, eller det formale, det, som gi
ver Yttrelserne en vis Art,, en vis Indretning, Vending, Sving. 
Naar vi reflectere over begge disse Stykkers Beskaffenhed, 
blive vi vaer, at det materiale ved den indvortes Sands fornem
mes, eller erfares, thi det afficerer os, og ligesom sætter vort 
Inderste i Bevægelse; men det formale kan ingen Erfaring lære 
os. Til at forestille sig Form og dens egentlige Effect, som 
ogsaa maa være noget formalt, behoves liöjere Tænkekraft. 
Saadanne formale Effecter ere de för omtalte Forstands- og 
Fornufts-Begreber, og vore klare Forestillinger om Tid og 
Rum (§. 47) tilligemed alle de Grundsatscr, som deraf udledes. 
Fler er det, og ikke andensteds, hvor Kants Kundskab a priori 
maa söges. Den udspirer af Yttrelsernes Former og kan uden 
disse ikke oprinde; den tages ikke af noget, som afficerer os, 
hverken af Objecterne uden for os, eller af de Forandringer, 
som modificere vort Inderste; den indeholder intet mater'alt 
og objectivt ; den er, paa Anledningen nær, uafhængig af Er
faring, thi et er det, at tage Anledning af Sandserne til selv 
at danne en Kundskab, et andet, at ose Kundskaben af det, 
der sandses. Fór Kant er denne subjective Fornialhed enten 
slet ikke af nogen Forerfarings Filosof bemærket, eller ikke 
nok bemærket.

Den kantiske Forejfarelighed ha?' 3 Egenskaber \ Sub- 
jeethed, Formalhed, Reenhed, thi den kommer af det fore
stillende Subject selv, af dets Forestillings Former allene, og 
cr altsaa ikke blandet med noget erfareligt.
d) Subjecthed (Herkomst af Gemyttet) er en Character, som 

findes i större eller mindre Grad i alle Filosofernes Begreb om 
deres Videnskab, thi denne er altid Sindets eget Værk. Pla
tos, Deskartscs og Leibnitzes medfodte Ideer, hvorpaa de grunde
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al Filosofi, komme, uagtet Forsk jelligheden i Maaden, paa 
hvilken de erholdes, overeens deri, at de have denne Cha
racter i störste Grad. Det médfodte og det subjective er hos 
dem uden Tvivl eet og det samme. De aristoteliske Kate- 
gorier have en ringere Subjecthed, end disses og end Kants; 
Sindet har dannet dem af Objecterne (§. 36), de ere derfor 
en Blanding af Subjecthed og Objecthed.

b) Hvad Formalhedeu angaaer, saa maatte Platos Ideer, som 
Mönstere, Regler og Rettesnore for al sand Filosofi (§. 29) 
nödvendigen være Former. Pythagoreernes Tal ere heller 
ikke at betragte anderledes; deres Filosofi har man med 
Föje kaldet en arithmetisk Filosofi, F) og kan, for saavidt 
den er det, ikke andet end have Formalhed ; thi Tal in 
abstracto indeholde intet materialt. At Descartses Ideer ere 
Resultater af .Maaderne, paa hvilke Sjeleformuerne yttre sig, 
det seer man dem let af; Selv kalder han dem o<? Former 
(§. 42). Efter Leibnitzes Hypothese om den forudbestemte 
Overeensstemmelse maa al menneskelig Kundskab være sub- 
jectiv baade ihenseende til det Formale og Materiale; Leib
nitz har paa denne Maade udstrakt Subjectbeden saavidt, den 
kunde udstrækkes, thi hans System udelukker al sand Ob- 
jeethed.

Den kantiske Forerfarelighed er en Folge af Kundskabens 
subjective Formalhed. Dette sidste Udtryk, ifald han havde 
betjent sig deraf, vilde, som det synes, have viist os Tan
ken, der med hans Forerfarelighed bor forbindes, nærmere, 
egentligere og utvetydigere. De aristoteliske Kategorier ere 
ogsaa formale Begreber, men deres Formalhed er Kopi af

Ä-) Pseudoûrigenis Philosopliumen. cap. 19.
Vid Seit. Skr.lID'il, I Hefte. L



det formale i Objecterne, og meget forskjellig fra den kan- 
tiske. Sindet, soin afkopierer det formale i Objecterne, 
gjör det samme, som Portrait-Maleren, der nöje udtrykker 
Ansigtets naturlige Træk og Character; men Sindet, som en
ten lægger noget til Objecterne af sit eget, eller danner alt 
af sig selv, ligner Konstneren, der enten fremstiller en for- 
skjönnet, eller skaber en ny, Natur. Det ene Product liar 
en blot objectiv Formallied, det andet ensubjectiv; men de 
kaotiske Begrebs Formalhed er nödvendig, og ligeledes de 
aristoteliske, Kunstværkets Formalhed er vilkaarlig.

c) Kundskabens Reenhed folger, efter Kant, af den subjective 
Formalhed. Pythagoreernes arithmetiske Filosofi har ikke 
kunnet mangle denne Character, især om 'Tallene ej vare 
abstraherede af Naturtingenes og deres Deles eller Beskaf
fenhedens bemærkede større eller mindre Mængde og Fleer- 
Iied , hvilket formedelst den Dunkelhed, hvori deres Filosofi 
er indhyllet, vel ikke lader sig afgjöre. Platos Ideer, som 
Afledninger af Guddommens reneste Væsen, have den i høje
ste Grad, men deres Reended er en langt anden end den 
kaotiske; som guddommelig er den anden af Oprindelse, 
som idealisk (Kopi af Idealer) anden af Art. Dersom Des- 
cartses Ideer maa tillægges en reen Formalhed (§. 43), hvil
ket synes rimeligt ($. 42> 4-3), saa kommer ingen Kants Me
ning i denne Henseende nærmere end Descartes. Leibnitzes 
inedfödte Ideer ere ogsaa aldeles rene, de komme ikke i Sin
det ved nogen, Sindet af Tingene i Verden given, Anled
ning, end sige ved Paavirkning af disse Ting; Ideernes Over- 
eensternmelse med Tingene gjör hine derfor ikke blandede 
af disse, men de ere egentligen medfödte, og altsaa forskjei
lige baade fra Descartses og Kants. Anderledes forholder
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det sig efter deres Mening, som antage alle filosofiske Be
grebs Herkomst fra Erfaring , og altsaa fra Objecterne. 
Kundskaber af saadan Oprindelse kunne ligesaalidet have 
fuldkommen Reenhed, som fuldkommen Subjcctlied. Kun 
i Sammenligning med Kundskaber, som enten ene og allene 
ere oprundne af det sandselige Indtryks Materiale, eller have 
ineer af dette, kunne de kaldes rene. Her bestaaer Reen
heden snart i deres ved Abstraction og det Individuelles Ge
neralisering erholdte Almindelighed, snart i deres Hensyn 
til andre Ting og Beskaffenheder, snart i deres nægtende 
Qvalité, thi i disse Tilfælde ere de hævede over, og forte 
udenfor, det grove sandselige. At de aristoteliske Katego
rier have denne Reenhed, en formindsket Objecthed, erklärt 
af det, som för er sagt. I de ældste Fysikeres Filosofi, 
hvor Naturbegivenhedernes almindelige Aarsagcr og Grunde 
randsagedes, maatte ogsaa dette Slags Reenhed findes.

Det kunde synes, at Locke Z), i det han angiver Re
flexionen over vor Sjels egne Operationer for een af Kilderne 
til den menneskelige Kundskab, havde tænkt noget, som lig
nede Meningen om Ideers Oprindelse af subjective Former, og 
Leibnitzes Hypothese om Kundskabens Reenhed, og at dette 
havde bragt Leibnitz til den Formodning, at Lockes Mening 
i sig selv ej var saa ganske imodsat hans (§. 44) ; men man 
vil i Lockes Bog noppe finde Spor til, at han i Sjeleyttrelscr- 
ncs Producter tydeligen har skjelnet den objective og subjec
tive Formalhed fra hinanden 5 Allevegne seer han hen til det 
materiale, naar han söger at vise Ideernes Oprindelse, saavel 
do enkeltes, som sammensattes, saavel om Substanser, som

Z) Om den menneskelige Forstand 2 B. 1 Kap. §. 4, og 24.
L 2.



om deres Modificationer og om begges Hensyns Beskaffenhe
der; Han tilstaaer Ideerné en material og blandet Subjecthed, 
men ikke den formale og kantiske eller maaskee descartiske, 
langt mindre vilde han have taalt saadan total Subjecthed, og 
konstlet Objecthed, som den Leibnitz siden tillagde sine Ideer. 
Det kan ikke nægtes, at Lockes Reflexionsbegreb jo ere for
male Begreb, men denne Formalhed er, ligesom de aristote
liske Kategoriers, foraarsaget, og kopieret, afObjecternes For
malhed. Disse ægte Erfarings Filosofer have enten ikke kjendt 
Ideernes blot subjective Formalhed og fuldkomne Pteenhed, 
eller ikke holdt den for antagelig.

$. 55. I den kantiske Filosofi tales om en transcenden
tal Idealismus. Denne er uden Tvivl det samme, som oven- 
mældte Mening om Kundskabens subjective Formalhed. Den 
skal bestaae deri, at man holder de sandselige Objecter, som 
sandselige (som Phænomener) , for at være frembragte af vore 
egne Forestillings-Kræfters yttrede Former, at Begrebet om dem 
bestaaer af Rummets og Tidens Begreb, hvilke Sandseligheden 
selv foder af sig, og at de for saavidt ikke ere andet, end 
blotte Forestillinger; og naar Forstanden anvender sine rene 
Begreb paa dem, d. e. dommer om dem, at de da ligeledes 
i denne Henseende ikke ere andet, end Forestillinger, at vi 
intet kjende til dem, uden hvad vi selv have tillagt dem, ikke 
vide, hvorledes det ovrige i dem (det, som ikke kommer fra 
vore Forestillings-Formuer) er beskaffent, eller hvad de i sig 
selv og i deres Inderste og ejendommelige Natur, uden for 
vore Tanker, monne være. Denne Mening kalder man Idea- 
alismus, fordi den lader de sandsede Objecter, som saadanne, 
komme af Forestilling og Forestillingsformer, og forsaavidt 
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gjör deni med det samme til Forestillinger (Ideer) ; man kal
der den transcendental, fordi den gjelder om Sandsningens 
Objecter i Almindelighed > uden Hensyn til bestemte Arter af 
dem; Den kaldes kritisk, fordi Fornuftkritiken lærer os den.

Dersom Kants Mening om nogle Forestillingers subjec
tive Formallied (Eneafhængighed af Gemyttets Former) er rig
tig, saa kan saadan transcendental eller kritisk Idealismus ikke 
nægtes, og hans transcendentale Filosofi selv er paa denne 
Maade idealistisk. Men da Idealismus, efter alle Filosofers 
Talebrug fór Kant, tages i en anden Bemærkelse, og altid er 
anseet for Vildfarelse, saa maatte man dog tilstaae, at Kants 
Talebrug i dette Stykke ikke allene er uden Exempel, men og 
urigtig. At kalde det Idee, som er Idee, er ikke Vildfarelse, 
og altsaa ikke Idealisteri ; men det er Idealisteri, at ansee for 
blot Idee det, som ikke er blot Idee.

Har Descartes ahnet en subjectiv formal Kundskab 
(§. 54. 2. a.), saa var han for Kant Idealist i denne Bemær
kelse og i Ahnelsen, men det ubekvemme Navn havde han 
dog nok ikke kjendt sig ved. Hans Mening om Materien, 
som Fysiken skulde have til Object (5. seer gr°v ideali
stisk ud. Ved at antage substantielle Eenheder til Legemer
nes fjerneste Bestanddele undgaae andre denne Idealism, og 
Kant ved at lægge Hinge an sich til Grund i Sandsningstin
gene (Phænomenerne). Leibnitz vilde vide sine Lien heder (Mo- 
nader) udrustede med Egenskaber, som ikke kunne bevises ; — 
Kant lader sine Dinge an sich være og blive ganske ukjend- 
bare ihenseende til bestemte indvortes Egenskaber.

Den kantiske Idealismus gjör ikke anvendt Filosofi, ikke 
empirisk Fornuft-Videnskab, til Intet. Den kan lade dem staae 
ved Siden af sig; den betvivler ikke engang deres Mulighed 
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eller Existence; Den nægter kun, at Filosofi i ængeste Bemær
kelse liar sin Herkomst fra Uden-Verdenen ; den gaaer da ikke 
til den Yderlighed, hvori de gamle berygtede Idealister dreve 
deres Mening, eller hvortil det med nogle Filosofer i de nye
ste Tider synes at være kommen. Hvorledes disse kunne af 
det rene Jeg udpresse reelle Objecter (§. 14) og undgaae en 
vildfarende Idealism, er ikke given enhver at forstaae.

§. 56. Dersom Fornuften ingen empirisk Videnskab 
havde eller kunde have, eller ingen empirisk Fornuftkundskab 
fortjente Navn af Filosofi; Dersom ogsaa al hidtil forebragt og 
formeent reen Filosofi, f. Ex. den pythagoriske, platoniske, 
leibnitziske, ikke er sand og ægte Filosof; Dersom Kants der
imod er det, saa kan med Ret siges, at han har fundet det 
förste, og Hidtil enest sande, Begreb om Filosof.

Vi spörge altsaa med Föje, om Fornuf.Ï- Videnskab, som 
bygges paa Erfaring, kan kaldes Filosofi ? For at besvare dette 
Spörgsmaal, maae vi betragte denne Kundskab noget nöjere. 
Ovenfor (§. 5a) er sagt, baade hvad den ikke er, og li vad den 
i Almindelighed hör være, nemlig: af Fornuften dannet ved 
Afsondring af individuelle existerende Tilfælde og ved Induc
tion. Den maa bestaae af et Materiale, som er kommet fra 
bemærkede enten udvortes Objecter, eller indvortes Gemyts 
Forandringer, eller af et formale, som er afkopieret af Objec- 
terne, der kjendes. At saadan Fornuftkundskab er virkelig 
til, og altsaa mulig, tilstaaes ikke allene af Erfarings, men og 
af Forerfarings Filosoferne. Hos de förste er endog Metafysi- 
ken, og alle dens Dele, selve Ontologien og Fornuft théologien, 
af en fjernere eller nærmere empirisk Oprindelse. De sidste 
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nægte ikke empirisk Fornuftkundskab, men de ville ej tilstaae 
den Navn af Filosofi.

Det forstaaer sig selv, at empirisk Fornuftkundskab ikke 
kan være Filosofi i Ordets ængere eller ængeste ovenanførte 
($. 5 a) Bemærkelser; Men at den dog kan være Filosofi i den 
vidtløftigere Bemærkelse, og fortjener at kaldes saaledes, dette 
kan med ingen gyldig Grund nægtes, naar man betragter denne 
Kundskabs rette Beskaffenhed. Den kan være
i) sand og vis. Sand, baade fordi den intet indeholder uden 

de bemærkede Resultater af Objecternes Virkning paa os, 
eller af Gemyttets Modificationer i os; saa og fordi en tredob
belt Overcenstemmelse ( i) imellem enhver af vore Sandsers 
Forestillinger, saa ofte de om et og samme Object igjenta- 
tages, 2) imellem een Sandses og de övrige medcompetente 
Sandsers Forestillinger, 3) imellem vore egne og andre Men
neskers os berettede Sandsninger) gjör det i höjeste Grad 
probabelt, at der virkeligen maa være Objecter til uden for 
os, og at noget er i og ved dem, som passer til vor Fore
stilling om dem; thi af blot subjective Grunde, og uden 
saadanne Objecters Antagelse, kan denne Overeensstemmelse 
ikke begribes, og vi have ingen Grund til at antage Carte- 
sianernes og Leibnitzes Hypotheser derom. Kis, fordi vi 
have saa klar og stærk Fölelse af denne Probabilité, at vor 
Natur tvinger os til at antage den, og rette os derefter. At 
den empiriske Kundskabs Sandhed og Vished grundes paa 
Probabilité, dette medforer uden Tvivl denne Kundskabs 
Natur, og bor ikke nedsætte den i vore Øjne.

2) Almindelig, om ikke paa den strængeste og fuldkomneste 
Maade, thi dette tillader denne Kundskaks Natur heller ikke, 
saa dog i saadan Grad, at vi i vore Omdommer og Foreta- 
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gender kunne med Sikkerhed rette os derefter, d. e. dens 
Almindelighed kan gjöres moralsk-p rae tisk vis, naar det med 
overvejende Probabilité vises, at i de Tilfælde, vi endnu 
ikke have erfaret, maa Tingen forholde sig ligesom i de, vi 
allerede kjende, og naar vor afsondrede Erfaringskundskab 
kan understøttes med Grunde, som ere tagne af Tænknin
gens Natur. Leibnitz har viist Exempel paa dette i lians 
§. 44 anförte Fortale til Nizolii Skrift.

3) Nodvendig. De rene Begrebs Nødvendighed kommer af 
Forestillings Formernes, i Subjectet selv grundede, Nødven
dighed. Den empiriske Kundskab kan have en Nødvendig
hed, som grunder sig paa Naturlovenes Nødvendighed, og 
de udvortes Tings nødvendige Virkning paa det tænkende 
Væsen. Skulde vel Naturnödvendigheden uden for os være 
mindre end Naturnödvendigheden inden i os ? Paa denne 
sidste grunder man jo den rene Kundskabs Nødvendighed. 
Og kunne vi ikke kjende den ene tilførladeligen, saavelsom 
den anden?

4) Vigtig og værd at kaldes Viisdom. Ved at agte efter Na
turbegivenhedernes og vore frie Handlingers Folger kjende vi, 
hvori vort fysiske Velgaaende maa bestaae, dets Varighed, 
dets Midler, og disses Bekvemhed, som Midler. Saadan 
Erfaring giver Klogskab, og denne, skjönt den ikke er Viis- 
dommen eller Dyden selv, er fornoden til ethvert Godes 
bedst mulige Erlangelse og Vedligeholdelse i alle Livets For
fatninger. Sandt er det, at Moralskhed ej kan indgydes os 
uden fra, at Fornuften ved sin empiriske Kundskab om 
Handlingernes Folger ikke er Moralitetens rette Lærerinde, 
at den empiriske Kundskab er blot theoretisk, eller kun 
practisk og virksom til vore fysiske Ojerned, menskuldeden 



89

derfor ikke vedkomme den menneskelige Viise, som Viis ? 
Er det ikke hans Idræt at frembringe for sig selv og Andre 
det höjeste Gode, og dettes sde Bestanddele, moralsk og 
fysisk Velbefindende (Dyd og Tilfredshed)? Og fordre ikke 
disse, naar de skulle være samlede i Mennesket, den empi
riske Fornuftkundskabs Forening med den uempiriske? Bor 
be®¿e ikke eaae ved Siden af, og Haand i Haand med, hin- 
anden ? Kan det höjeste Gode for Mennesker effeetueres ved 
reen Filosofi, reen Fornuftkundskab, allene?

5) Objectlv reel og saggyldig. Saaledes kaldes den Kundskab, 
iivortil der findes virkeligen existerende og passende Objec- 
er, som altsaa ikke er tom og saglos» Frfaringskundskaben 

realiseres og objectiseres ved dens Oprindelse selv. Den er 
foranlediget eller virket, afkopieret og ligesom excerperet, af 
den sandselige Verden. Den er Reelhed af Reelhed, saa- 
længe man ikke kan nægte den sandselige Verdens Reelhed. 
Forerfarings Filosoferne have deelt sig i z P artler det ene 
Parti, som folger Kants kritiske Principier nöjest, realiserer 
den Deel af reen Kundskab, som ikke angaaer oversandse- 
lige Ting, ved at vise, at den er nødvendig, om Erfaring 
overhovedet skal gives, og den Deel deraf, som angaaer 
oversandselige Ting, ved at vise, at den -moralsk-practiske 
og lovgivende Fornuft fordrer deres Existences Antagelse ; 
det andet Parti gjor al menneskelig Kundskab, enten den 
angaaer oversandselige Ting eller ikke, afhængig af den mo
ralsk-practiske Fornuft« Men hvoraf kunne begge disse Par
tier vide, at de have en moralsk-practisk og lovgivende 
Fornuft, uden af en indvortes Erfaring om Yttrelser af en i 
Fornuften liggende Forholds-Regi ? Det synes altsaa, som 
ingen Tænkning kan realiseres uden ved Fæfaring, eller i det 
I 'id. S els. S*r.  II Del, I IDsjte. M



mindste ved et fjernt Hensyn til Erfaring. Var dette ikke, 
saa maatte en Idee realiseres ved en anden Idee, det ure- 

' elle ved det ureelle.
At Viisdommen bor være en reel Kundskab, dette have 

alle Filosofer erkjendt, og enhver har, naar Skeptikerne 
rnaaskee undtages, troet om sin Filosofi, at den havde denne 
Egenskab, men een afeen Grund, en anden af en Anden. 
Man har f. Ex. foruden de nyligen anførte Grunde bygt 
denne Reelhed paa Verdens Forgudelse (Pantheismus) og paa 
dens Udspring (Emanation) af et evigt og nødvendigt Væsen, 
paa evige Elementar-Væsener (5. 2.8), paa guddommelige 
Monster-Ideer ($. 29), paa medfødte, i vor Existence for
viklede, Kundskaber, paa Guds Sanddruhed (§. 41« 44) > 
paa Ojemeds Aarsager. Men denne Afhandlings Hensigt 
fordrer ikke, og dens Grændser taale ikke, udforlig Under
søgning af alt dette. Man vil dog heraf kunne see, hvor
ledes den menneskelige Forstand, da den forlod Naturens 
Simpelhed, har anstrænget sig for at finde en fast Grund 
for sin Filosofering, og for at give sine dybeste og vigtigste 
Speculationer tilfredsstillende Gyldighed, og tillige med hvor 
liden Lykke den ofte har gjort dette.

6) Endeligen saa kan den være 'videnskabelig paa samme Maade, 
som den er almindelig og nødvendig og vis, d. e. om ikke 
paa den strængeste, saa dog paa en fyldestgjörende Maade. 
Hvor der ere Aarsager og Folger, Vished og Almindelighed 
i Kundskaben, hvor man, ved at ordne dens Dele vel, der
af kan frembringe et Hoved-Ilesultat, der maa man tilstaae, 
at videnskabelig Form er mulig.

Folgen af dette bliver, at den empiriske Fornuftkund
skab fortjener Navn af Filosofi i den vidtløftige Bemærkelse, 



thi i den findes alle Filosofiens Særkjender samlede. Til 
hvad Nytte var det og at forlade en Talebrug, som har 
saa mange Aarhundredes Hævd? Naar Socrates, Aristoteles, 
Baco og Locke ikke vare Filosofer, hvo kan da være det? 
Det er paa Videnskabernes og den menneskelige Kulturs og 
Selskabets Vegne, man advarer imod den empiriske Filosofien 
Ringeagtelse og Tilsidesættelse for den rene.

$. Dersom der er noget i vor Kundskab, som ikke 
Lærer Erfaringens Præg, og altsaa ej er realiseret i og ved sin 
Oprindelse selv, saa er det Filosofens Sag nöje at skjelne dette 
fra den Deel i Kundskaben, som er kommen af Erfaring, at 
han ej skal ansee hiint for meer end blot Tænkning, det ure
elle for reelt j men saa vigtigt dette er, saa skadeligt er det til
lige at agte den empiriske Filosofi ringe, at nægte theoretisk filo
sofi Selvtilstrækkelighed endog inden for Erfaringens Sirkel ; Dette 
gjöre de, som lade al menneskelig reel Kundskab være afhæn
gig af det moralske i Mennesket, som ikke finde noget Selv- 
stændigt i Sandseverdenen. som ville befrie Mennesket fra den 
objective Verdens Skræk. Men maatte Mennesket ikke da til
lige betages den objective Verdens Glæder? Gaaer denne Filo
sofi ikke ud paa at eenliggjöre Mennesket, og live det ud af 
reel Sammenhæng med en Verden, hvormed Naturen og Nød
vendigheden har sat det i Forbindelse, at sammenpakke (con- 
centrere) det i sit eget snevre Jeg, at vise Mennesket langt an
derledes, end det virkeligen er, at fore det, i det mindste för 
Tiden, ind i rene Aanders Tal ? Hvad Saggyldighed (o'bjectiv 
Reelhed) kan en Filosofi have, som ingen andre Objecter er- 
kjender, end sine egne subjective Frembringelser ? Disse Filoso
fer gjeire Filosofien til en höjere Aandelære (pneumatologic), 
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eller til blot Moral, en Deel til det Hele*  Filosofi, som er 
kun blot höjere Aandelære, passer ikke paa Mennesket i dets 
nærværende Forfatning, og Moral for Mennesker behover uden 
Tvivl den empiriske Fornuftvidenskabs Tjeneste og Understøt
telse. Mennesket skylder Udenverdenen sin Filosofies Fylde, 
Hyldighed og Rigdom. I)e rene Begreb, naar de lægges til 
Objecter, gjöre kun, at vi forstaae disse i Almindelighed, at vi 
kunne sige noget meget ubestemt om dem, f. Ex. om Bordet, som 
staaer i Værelset, at det indtager et Rum, at dets Dele folger 
efter hinanden , at det har en Störreise, en eller anden Qva- 
lite, at det er Substans, at det er til o. s. f. ; men det spe
cieliere, vi nicest behove at vide derom, skal Erfaring og Slut
ning af Erfaring sige os, f. Ex. om Bordet vender Bladet op 
eller ned, om det staaer paa rette Sted, om det er höjt og 
bekvemt nok til sit Brug, om det er rundt eller firkantet, af 
Steen eller Træ o. s. f. Transcendental-Filosofien gjör i denne 
Henseende kun en maadelig Figur ved Siden af den empiriske, 
endskjönt den i sig selv er meget vigtig. Desuden saa er Er
farings Filosofien ikke mindre Sindets eget Værk, end Forer
farings Filosofien; i denne frembringer Sindet noget af sin egen 
subjective Form, i hiin af Objecternes baade Form og Mate
rie, det afkopierer deres Form, og cjvintessentierer Materien. 
For at være Sindets eget Værk ligger der egentligen ikke Magt 
paa, hvoraf Sindet tager sit Værk, hvorpaa og hvorved, det 
virker, kun at det har virket selv, og ved denne Virkning er
holdt en Kundskab ; men for at være Sindets rene Værk, lig
ger der meget Magt derpaa ; Det har ligesaa lidet givet sig selv 
sine væsentlige Former, som det har frembragt Objecterne i 
Sandseverdenen. .

Det er ikke troligt, at Kant nogensinde har villet nægte 
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empirisk Fornuftvidenskab Navn af Filosofi; hans adskillige 
Skrifter, som höre her til, hör vist nok ansees for ægte filo
sofiske Arbejder; men han vil ikke have nogen Videnskab a£ 
empirisk Oprindelse anseet for Metafysik (Overfysik). Denne 
har han vel kaldet Filosofi i œn geste Bemærkelse, men han 
har aldrig, saavidt jeg veed, paastaaet, at man for ham hver
ken havde Filosofi, eller vidste, hvad Filosofi var. Han har 
allene sagt, at man ingen ægte Metafysik, og intet rigtigt Be
nreb derom har liavt. Han har i sin Fornuftkritik stræbt at 
vise os en ny Kundskabs Kilde i det menneskelige Sind, nem
lig den subjective Formalhed. Ere hans Principier her rigtige 
og rigtigen udforte, saa har han opdaget en ny Kundskab af 
denne Kilde og sat sin Opdagelse i et stort Lys. För hans 
Tid har man intet tydeligt Begreb havt om ganske reen Filo
sofi og cm Metafysik i denne Mening, heller ikke nogen Me
tafysik , som saa fortrinligen fortjente dette Navn (nemlig at 
kaldes Overfysik), thi den blev tilforn abstrahert af Erfaring. 
Han har altsaa opdaget een eller to Dele af Filosofien, som 
hidtil ikke, eller ikke nok, vare bemærkede af Filosofierne, 
en ny Metafysik, og en fuldstændigen udfort videnskabelig For
nuftkritik. Disse Opdagelsers Vigtighed kan ikke nægtes. Ari
stoteles fandt maaskee, eller udmærkede, i sin Tid en forste 
Filosofi, men hverken han eller Kant kunne derfor siges forst 
at have opdaget Filosofiens Begreb, eller först givet Filosofi 
Existence. Kant giver Metafysiken til sit Indhold allene Be
greb og Sandheder, som ere absolut a priori, om slige kunne 
bevises at være grundede i vore Kræfter; derved gjör han Me
tafysiken (Overfysiken) langt mere til det, den efter sit Navn 
bör være, end den kunde være, ifald dens Sandheder kun havde 
en comparativ priorite ; derved har han skarpere end ellers af-
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stukket dens Grændser. Men uden gyldig Grund vilde det 
have været, om lian havde givet hele Filosofien et saa ind
skrænket Indhold.

Plato og Leibnitz maae nödvendigen have havt Begreb 
om Forerfarings, eller reen, Filosofi, endskjönt ingen af dem 
kjendte dens rette Kilde.

Aristoteles har nöje viist os den empiriske Filosofics 
Kilde. Begrebene om begge Filosofiens Dele vare da i Platos 
og Aristoteleses Tid fundne, om ikke længe for; men sand og 
vel grundet Forerfarings Filosofi har Kant först fundet, dersom 
ellers hans Kritik selv er vel grundet ; .Længe varede det, in
den man ret skjelnede det subjective fra det objective, endnu 
længer, inden man indsaae Forskjellen imellem det subjective 
og formale, imellem den subjective og objective Forrnalhcd. 
Erfarings Filosofien er altsaa den ældste, om end Erfarings 
Metafysik var en contradictio in adjecto, hvilket dog Aristo
teles og andre Erfarings Filosofer ikke tilstaae : Overfysik, sige 
de, kan ikke aliene den Videnskab vel kaldes, som handler 
om Gud, men og den, som indeholder de rneest afsondrede 
og alleralmindeligste Begreb og Principier ; Almindelighed gi
ver Over-Plads i Sandhedernes Bige.

Men om end ingen ægte Metafysik enten i Begrebet el- 
Udforelsen har været til fór i vore Tider, saa kan man dog 
derfor ikke nægte, at Begreb om Filosofi, og Filosofi selv, 
have været til. Ligesom Begreb om Mathematik, eller en an
den Videnskab, hvis Dele enhver især have samme cliaracte- 
ristiske Qvalite, som det Fiele, vel kan være til i een af De
lene, för de övrige ere fundne, saaledes har Filosofiens cba- 
racteristiske General Begreb været til i dens ene og ældgamle o o o
Deel, nemlig i Erfarings Filosofien; Men dens fulde Indholds 



Begreb har ikke været til, og er det maaskee ej endnu. Hvo 
kan vide om en ny Baco eller Kant engang opstaaer, og vi
ser os hidtil uopdagede Kundskabs Kilder i den menneskelige 
Fornuft? Hvo kan sige, naar dens Natur enten i det erfarelige 
eller uerfarelige er udtomt? Saalænge det er muligt, at nye 
Kundskabs-Kilder i den kan aabnes, og altsaa nye Dele af 
begge Filosofier findes, saalænge er Filosofiens fulde Indholds 
Begreb ikke fundet, og altsaa heller ikke dens Ideal (§. 8.), 
som er et fuldendt Indholds Begreb.

Det synes som Foreningen imellem Erfarings og For
erfarings Filosofien ikke noksom har været erkjendt af Filoso- 
soferne. Enten den ene eller den anden er gjort til al Filo
sofi. Fra de ældste Tider have de afvexlet med hinanden, 
i det mindste været revne fra hinanden af deres Dyrkere. Nogle 
tiltroede Sandserne alt, andre intet eller for lidet. De gamle 
Fysikere og Astronomer grundede Filosofien paa Erfaring; Py
thagoras og Plato, som kom efter dem, paa rene Ideer; Ari
stoteles igjen paa Erfaring, og begges Efterfülgere afsondrede 
sig paa samme Maader fra hinanden i langsommelige Tider; 
Descartes byggede den paa medfodte, og altsaa paa Forerfa
rings, Ideer; Gassendi og Locke forkastede disse, og vendte 
tilbage til Erfaringen; Leibnitz forlod Erfaringen, men Wolf 
og hans talrige Sko^.e hyldede den atter. De Nyeres Friheds 
filosofi (Jeg-Filosofi) udelukker Erfaringen, tillader (indröm- 
nier) Forstanden uden at anföres af Fornuften (Friheden) in
tet 7). Disse sidste Filosofer have forladt Kant, som antager 
baade Erfarings og Forerfarings Filosofi. Forenings Punkten 
imellem begge er det höjeste Godes Virkeliggjörelse , eller Be-

Z) Joh. Bapt. Schad Geist der Philosoph! unserer ^eit 28. p. 79. 
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stræbelse for at virkeliggjöre det i og ved Mennesket; skal 
dette kunne skee , saa inaae begge Filosofiens Dele være fore
nede i den sande Filosof, dog i mange Ting med den spccu- 
lerende Fornufts tilbørlige Underordning under den moralsk- 
practiske ; Ilar Kant, som det synes, forst lært os denne For
ening, saa er lier igjen en Nyhed, som stemmer overeens med 
Tingenes Natur, og har Fornuftens fulde Bifald.
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J. September Maaned afvigte Aar udbad det höjkongelige Ad
miralitets og Kommissariats-Kollegium sig dette oplyste Sel
skabs Betænkning: om der til Luftens Rensning paa de danske 
Kriss-Skibe skulde kunne anvendes endnu flere eller bedre Mid- o
1er, end de den kongelige Reglerings-Koinniission hidindtil har 
bragt i Forslag, a) Dette gav mig Anledning til at gjennem- 
læse alle de Efterretninger, jeg kunde overkomme om Venti
latorer og andre Luftrensere, og at optegne mig Pvesultatet af 
de Forsog, man har anstillet med hver især. Jeg bemærkede 
snart under dette mit Arbejde, at der endnu ingensteds findes 
en fuldstændig chronologisk Udsigt over disse Midler, og jeg 
saae, at dette Hul i Videnskabernes og Konsternes Hi
storie havde havt den Folge, at et og det samme Middel —• 
bragt i Forslag til forskjellige Tider eller i forskjellige Lande —

a) Extract af den kongelige Regierings Kommissions Forslag af 19 April 
1781 , 20de Marti , 8de April og 26de Maj 1789, angaaende de Syges 
og Qvæstedes Behandling paa de kongelige Skibe in. v. Kjöbenliavn. 
17 90 , trykt líos HorreboWs Enke.

N 2
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var flere Gange blevet anseet som en ny Opdagelse og anvendt 
i lige Ojemed med samme Hæld. Jeg faldt paa den Tanke, 
at saadan Irring, der saa let forleder til unyttige og kost
bare Foranstaltninger, maatte kunne afværges i Fremtiden, 
dersom de hidtil bekjendte Forslag bleve fremstillede under en 
enkelt Synspunct, og derved den Ulejlighed blev hævet, som 
er forbunden med at söge omkring i mangfoldige heterogene 
Skrivter. Denne Tanke var det, som forst vakte Lyst hos 
mig til at udarbejde dette Forsög, men jeg skulde desuagtet 
ikke have vovet at fremlægge det for Selskabet, dersom jeg 
ikke troede, at det tillige afgiver et Beviis paa, hvorledes Vi
denskaberne, ligesom de stige i Fuldkommenhed, baade fremme 
og lette Konsternes Anvendelse til Nytte for den menneskelige 
Slægt.

Der kan ikke tvivles om, at jo Mennesket til alle Tider 
har kjendt Nødvendigheden af en god reen Luft. Lægckon- 
s-tens Fædre betragtede den alt som et væsentligt Reqvisit for 
Liv og Helbred ; de ansatte den blandt de sex saa kaldte ikke 
naturlige Hing, til hvilke den practiske Læge bör tage for
trinligt Hensyn; de vidste ogsaa, at den blev fordærvet og 
skadelig for Sundheden, ved Aandedræt, ved Forbrænding, 
Forraadnelse, Gjæring og mangehaande Uddunstninger; men 
da de ansaae Atmosphæren, som et Element, fölgeligen ikke 
kjendte dens Bestanddele, og da Konsterne endnu vare i deres 
Barndom, saa kunde de som naturligt, hverken fastsætte pas
sende Regler for, eller udtænke beqvemine Redskaber til dens 
Forbedring. Ikke heller fölte de en saa stor, saa paafaldende 
Trang i denne Henseende. Det var forst i den sildigere Tid 
da Bjergvidenskaben, Skibsbygningskonsten og Söefarten vare 
bragte til en hojere Grad af Fuldkommenhed — og da store
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Hospitaler, Fængsler o. <1. 1. vare oprettede, at man ved sør
gelige Erfaringer blev tilfulde overbeviist om Nødvendigheden 
af disse Midler. Man kan altsaa ikke undres over, at Oldti
den, i denne Henseende nøjedes med at udhugge Skove, udgrave 
Moser, antænde Ild, og forbrænde vellugtende Ting. Man 
bandt sig nemlig i Alderdommen for nøje til Læren om Atmos- 
phærens Torhed og Fugtighed, om dens Varme og Kulde — 
og sögte blot at rette disse dens bekjendte Qvaliteter, alt efter 
Reglen: Contraria contrai iis curantur. ¿)

De ældste Efterretninger vi have om egentlige Luftren
sere, ere saavidt jeg veed, fra det 16de Aarhundrede. Vel 
har alt Plautus c), Virgil d} og flere ældre Skribentere, talt 
om de endnu brugelige Blæsebælge af Læder 5 men det synes 
ikke troligt, og er ej heller nogensteds anmærket, at man 
længere tilbage i Tiden, har benyttet sig af dette Redskab til 
anden Brug end dermed at opflamme Ilden e). Ilos Agricola 
derimod finde vi en omstændelig Beskrivelse af forskjellige hid
horende Redskaber og deres Anvendelse i Bjergværkerne, f)

b) At man , naar Pest indtraf, ringede med Klokkerne, fortjener nok sna
rere at betragtes som et Attentat til Gudstjenesten end som et physisk 
Middel til Luftens Forbedring: Verset lyder nemlig:

laudo deum verum, plebem voco , 
congrego clerum, 
Defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro.

c) Qvam folies taurini liabent cuín liqvescunt petræ, ferrum ubi fit. (vid. 
ejus fragmenta.)

d) Alii taurinis follibus auras accipiunt, redduntqve Georg IV. p. 17O.
e) Historien af Oldtidens Blæsebælge findes hos Beckmann i hans Bejträge 

zur Geschichte der Erfindungen iste B. p. 319. Confr. Bechers Dis
sert de Aere tertium editæ Kiliæ Anno 1673 Capit. IX.

/) De re metallica lib. XII. forste Udgave l55o, nyeste Udgave 1657 > 
Basileæ i Fol. fra p. 159 til p. 169.
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Dette Skrift er derfor hidindtil anseet som den forste Kilde 
til Ventilatorernes Historie. Jeg gjör altsaa Begyndelsen med 
at uddrage det væsentligste af dets Indhold.

I. Bl ae s eb acl <re.c?

Disse holdes for de ældste Maskiner, man har anvendt 
til Luftens Rensning; man forsynede dem med Ventiler efter 
sin forskjellige Hensigt, saaledes at de enten indsugede den 
fordærvede Luft, eller ogsaa udblæste reen Atmosphære. De 
bleve satte i Bevægelse enten med Hænderne ved Hjelp af en 
simpel Vægtstang, ligesom i vore Smedeværkstæder, eller ved 
at træde Vægtstangen med Födderne ligesom ved Orgelværker, 
eller ved at lade en Hest trække eller gaae i eller paa et Hjul 
med et Drev, eller ved en Vandstrøm g). Af deslige Bælge 
benyttede man sig i Aaret 1676 til Clausthal paa Gegentum, 
og endnu Anno 1711 i Communionen paa Stuffenthals Glück 
og lille Mertens i Schulenberg, dog uden at opnaae Hensigten. 7¿)

TI. Et Vindfang eller Traekvaerk.
Det er sammensat af 4 Brædder, som ere forenede un

der en ret Vinkel saaledes, at de beskrive et Kors og staae 
frem i 4 Flöje Tab. I. Lig. 1. a. ; dette Redskab sættes paa 
et Fodstæl, som har 4 Aabninger (c. c. c. c.) og ligger over 
Nedgangen til Gruben. Hensigten med denne Indretning er

g) Francise, tertius de Lanis : Magisterium naturæ et artis Tom. III.
Parinæ 1692. pag. 4*  Hg. X.

h) Calwrs historische Nachricht und Beschreibung des Maschinenwesens.
1. Th, Braunsweich 1763. p. 7.
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at Vinden, fra hvilken Kant den end kommer, skill stöde an 
mod to af Vindfangets Flojo og derved ledes ned i Schach
ten igjennem Fodstællets Aabninger. For at forstærke Virk
ningen af dette Redskab, har man endnu forsynet det mèd en 
Vejrhætte eller et Laag, som lægges paa, hvor Vinden ikke 
blæser oven fra. Tab. I. Fig. 2.

Istædet for dette Vindfang har man ogsaa betjent sig af 
en simpel Laage, som man rejste i en perpéndiculair Stilling 
mod Vinden ved Nedgangen til Schachten z), eller man byg
gede en firkantet Hytte med fire Dörre Á) hvoraf man stedse 
aabnede den, som vendte mod Vinden. Fleere deslige Vind
fange findes hos Delius og andre Skribentere. Z)

III. En Luft- Tönde.
Denne Tönde Tab. I. Fig. 4 > er af 4 Fods Höjde og 3 

Fods Bredde, med en firkantet Aabning a, og et Rör, som 
gaaer ned i Schachten, den har paa sin överste Deel en Vinge 
og staaer bevægelig paa sin Bund over Roret, saa at den kan 
drejes rundt. Ved denne Indretning holder dens Munding a 
sig bestandig vendt mod Vinden zzz).

IL En Vejr- Vifte.
Den bestaaer af 4 Flöje Tab. I. Fig. 6. a. a. f som ere 

anbragte paa en bevægelig Axe Fig. 6. t>. Denne Vifte ind-

z) Agrícola p. 160. 1. c.
Ä) Tab. I. Fig*  3, og Calvör. Tab. Í. Fig. 2.
t) Anleitung zur Bergbaukunst. Wien 1773. 4t0> Tab. IX. Fig. a. 3. 

6. 7.
m) Agticola. p. j6i.
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sluttes enten i en tæt fiirkantet Kasse eller i en rund Tromme, 
lig. 5, som har to Aabninger — een oventil Fig. 5. c., som 
skal opfange Atmosphæren og en anden neden til, d, som fo
rer den gjennem Roret ned i Schachten. Axen af Viften har 
paa den ene Extremitæt en Krumtap Fig. 5. e. eller et Drev 
hvorved den drejes omkring, og paa den anden et vægtigt 
Svinghjul, Fig. 5. f. for at fremmedens hurtige Omlob. Vif
ten forfærdigede man enten af tynde fiirkantede Brædder, el
ler man fæstede Spaaner af Pappeltræe eller et par Gaasevin- 
ger paa Enden af dem. Fig. 7. Man satte denne Maskine i 
Bevægelse ved Menneskehænder, ved en Vejrmolle eller 
ved en Vandmølle. Dens Virkning grunder sig, som bëkjendt, 
allene paa Centrifugalkraften. Under Hjulets Omlob drives 
nemlig Luften fra dets Centrum til Peripherien og sa aledes 
gjennem Aabningen Fig. 5. d. ind i Roret. Af det Folgende 
vil sees, at Desagulier enten har benyttet denne Indretning, el
ler dog har lagt samme Idee til Grund for det Vindhjul, han 
for nogle Aar siden bragte i Forslag : hos Delius Endes en saa- 
dan Maskine aftegnet, hvis Hjul har 8 Flöje og eri Aabning 
ved Centrum, zz) Denne Skribent angiver 6 Fods Höjde og 
Fods Bredde, som dens meest passende Störreise. Vejrviften 
liar fordum været den brugeligste Ventilator i Bjergværkerne. 
Disse ere alle de Redskaber, søm Endes hos Agricola.

T7". -Æolipila.

Man tog en Jern-Retorte, som havde en krum tilspid
set Hals, og som kunde rumme 3 til 4 Spander Vand 5 denne

») 1. c. Tab. XI. Fig. VIII.
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blev sat paa Ilden foran i Stollen og vendt saaledes, at dens 
Munding, under Vandets Kogen, udblæste Vanddampene i 
Ilden. Man kaldte derfor denne Maskine das Selb stge bilise. 
Den er alt brugt i det forrige Aarhundrede, og findes aftegnet 
lios Professor Reyher o). Man anvendte den paa Annaborg i 
Meisen ; i Førstningen som det syntes med Hæld ; siden i Aa- 
ret 1701 ogsaa ved Clausthal paa Oberhartz ; mon ved gjen- 
tagne Forsög blev man dog snart overbeviist om, at den ikke 
gjorde den tilsigtede Nytte p). Dette kunde man ogsaa ved 
Hjelp af rigtig Naturkundskab have sect forud; thi den Ström, 
som under Vandets Kogen farer ud af AEolipila, er som be- 
kjendt, ikke Luft, men elastiske Vanddampe, der for sig ere 
«skikkede, saavel til Aandedrættet, som til Næring for Ildens 
Lue. y) Kullene soin anvendes til at holde Vandet i Kog, 
maa ogsaa nödvendig fortære en Deel af den alt fordærvede 
Lufts Suurstof, hvorved den Mangel, man vilde afhjelpe, sna
rere bliver foroget end formindsket. Hvor dette Middel desu
agtet virkeligen bar forbedret Luften, der maae dette have 
havt sin Grund enten forsaavidt den, ved at hæve Luftens Lige
vægt, har frembragt en stærkere Trækvind, eller ogsaa i Vand
dampene, som i det de afköles og igjen blive til Vanddraa- 
ber, have efterladt et ledigt Rum for den ydere Luft, eller 
maaskee tillige have chemisk absorberet irrespirable Gasarter r). 
I denne Hensigt ere disse Dampe ogsaa i den sildigere Tid af 
Dr. Buchholtz igjen bievne anbefalede til Luftens Forbedring i

o) Dissertatio de aere terlium edita Kiliæ 1673 Cap. VI.
p) Calvör. 1. c. p. 8.
ç) Cavallo über die Natur und Eigenschaften der Luft a. d. Engi. Leip

zig 1783, 3 Th. isle Cap. p. /¡oo.

f) y. Humboldt über die unterirdischen Gesarten 1799.
Vid. Sels. Skr. II Del, I Hefte. O
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Sygestuer — skjdnt, som det synes, ikke med större Hæld 
end tilforn. 5) Buchholz frembragte Dampene ved at liælde 
kogende Vand fra et Kar i et andet, indtil det blev koldt.

Om Ovne, som Ventilatorer,
Havde man en paalidelig historisk Udsigt eller blot en 

chronologisk Fortegnelse over alle de Forslag, sorn Tid efter 
anden ere gjorte til Kakkelovnenes og Kaminernes Forbedring, 
saa turde man rimeligviis derved sættes istand til at bestemme, 
livo der forst faldt paa den lykkelige Tanke at anvende Ilden 
til Luftens Rensning. Men da saadant et Skrift, saavidt mig 
er bekjendt, hidtil endnu mangler — saa maae jeg bede Sel
skabet undskylde at jeg, som Diletant i Konsternes Historie, 
her ikkun anförer de Kjendsgjerninger, jeg har truffet paa un
der dette mit Arbeide. Saameget er imidlertid vist, at man 
over i hundrede Aar har hyldet den paradoxe, men dog med 
Hensyn til Ventilatorer rigtige Sætning, at Varmen er det beste 
kulende Middel. Ignis optimum refrigerium. z)

AZ. Den Ly tticher Trækovn,
Efterretningen om denne Ovn synes at være det forste 

offentlige Document for Ildens konstige Anvendelse som Ven
tilator. Den er forfattet af Robert Moray i Aaret i665, og 
findes indrykket i Philosophical Transact, zz)

Buchholzes Bemerkungen über die verdorbene Luft in Gefängnissen, 
Hospitälern u. s. w. Erfurt 1794- 4 T

/) Vid. RejheVs Dissert, de aere Kiliæ 1673. Cap. VIII.
zz) dat. d. 3 Julii 1665 No. 5. p. 79.
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Men man liar ikke, som man burde, lagt Mærke til denne 
Efterretning; den er tvertimod bleven overseet af allede lærde 
Mænd, der have leveret Bidrag til Ventilatorernes Historie. 
Derfra den ubeföjede Strid om Tydskeren Bartéls, eller 
Engelænderen Sutton, er den forste Opfindere af dette Middel. 
Den eneste, der i den nyere Tid har omtalt den Lytticher 
Ovn, er Physikkeren Gennetté, som ydermere beretter, at den 
alt har været brugt i de Lytticher Steenkulsgruber i hen ved 
600 Aar : r). Tab. I. Fig. 8 forestiller denne Ovns Indretning. 
Den er i alt 20 til 3o Fod lioj, og af en forholdsmæssig Viide. 
a er Askehullet, forsynet med en Jerndör, som slutter tæt ; 
b Trækhullet, hvori Sugröret c er anbragt; d Ildkurven soin 
hænger i en Kjede. e Laagen, livorigjennem Ilden lægges ind, 
og Kurven ßres ned.

Selskabet vil let bemærke den paafaldende Lighed der er 
imellem denne og Barteis Ovn, som jeg skal beskrive i det 
folgende. (See pag. ii4-)

VII. D ale sinus' s Ovn.

Denne sindrige Konstner har dernæst Anno 1686 i Pa
ris opfundet det ældste hidhorende Redskab jeg kjender. Det 
Endes beskrevet samme Aar af Justeleus, en bekjendt Physik- 
ker. zr) Det bestaaer i et Kobberror, Tab. I. Fig. p. «, som 
paa Midten er bojet i en ret Vinkel b. Paa dets nederste ho-

v) Purification de l’air croupisant dans les hospitaux les prisons et les vais- 
Saux de men Nanci 1767.

o1) /Account of an Engine that consumes Smoak i Philos. Transact. 16 Vol. 
No. iß1'

O 2
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rizón tale Deel c findes et cylindrisk Comfur d, hvis Hulhed 
staaer i Forbindelse med Fvörets indvendige Rum. Enden e 
af Roret er tillukt. Virkningen af denne Indretning er, at 
liden, som antændes paa Comfuret, slaaer Luen ned igjen- 
nem Risten, og frembringer en hæftig Træk ud igjennem Aab- 
ningen f. Boerliave, çom har ladet denne Maskine aftegne 
Tab. I. Fig. io, brugte den ved sine cliemiske Forelæsnin
ger for at vise sine Tilhørere, hvorledes man ved Konst kan 
afværge Ildens Rög. ¿y) Den oplyser os ogsaa om Grunden til 
det Pliænomen, at man. ved nogle af de nyere Sparovne kan 
lade den överste Plade være gjennemskaaret som en Rist, saa 
at der lige paa Ilden kan koges Vand o. d. 1. uden at deraf 
frembringes R-ög i Værelset.

VIII, Gangers Ovn.

Denne skarpsindige Physikus bekjendtgjorde sit Forslag 
i Begyndelsen af dette Aarhundrede z). Han fremstillede deri 
de Grundsætninger man siden har anvendt til Luftens Rens
ning ved Hjelp af Ilden saa indlysende, at man med Föje kan 
indrömme ham den forste Plads blandt alle de Forfattere, der 
have betragtet dette AEmne fra theoretisk Synspunct. Hans 
Forslag sigte især til at indrette Ovne saaledes :

a) at Ilden kan antændes let og brænde godt.
at Ovnen kan heedes ved en ringe Ild.

y) Elementa chemiæ. Paris iy33. T. I. G. II. p. 164- Fig. I og IT;
z) Fires improved: or a new method of building Chimnies, so as to pre

vent their Smoking; oversat af engelsk paa fransk af Desaguliers- 
efter den 2. Edit. London. iy36.



c) at Varmen kan fordeles lige overalt i Værelset. og 
d} at Luften efter Fornodenhed kan forfriskes og holdes fri 

for Fugtighed og Bog. Jeg vil i Korthed hidsætte de 
simple men hensigtsmæssige Forsög, hvorpaa han byggede 
sin Theorie.

Förste Forsög.

Han tog et Jernrör af 3 til 4 Tommers Diameter, böjede 
det som en Hævert, og lod dets længste Arm lobe ud igjen- 
inen Muren af Værelset, saa at Nordenvinden kunde blæse frit 
ind igjennem det. Vindens Temperatur var ved Rorets ud
vendige Munding under Vandets Frysepunct; han lagde den 
omtalte korte Arm paa Ilden, bemærkede da at R-öret trak 
stærkere, og at Luften, som det ledte ind i Værelset, var op
varmet, endskjönt kun een Fods Længde var hieven hed.

Andet Forsög.

Han hang tvende Thermometere op i sit Værelse, det 
ene oppe ved Loftet, og det andet nede ved Gulvet. Det 
överste viiste en större Grad af Varme, endskjönt det var læn
gere borte fra Ilden end det nederste- Lian blev saaledes over- 
beviist om, at den varmere Luft stedse söger den overe Deel 
af Værelset.

Han tog et cylindrisk Jernrör, som var aabent i begge 
Ender og lagde Midten af det horizontal paa Ilden. Af begge 
dets Mundinger udströmmede en ringe Grad af Varme. Han 
lagde derpaa den ene Ende af Roret licijerej den anden lavere 5 
dets oyere Munding blev da hastigt yarrn og pustede saa stærkt,



1 1 o

at den kunde slukke et Lys; den nederste derimod indsugede 
Luften og holdt sig kold, som for. Resultatet af disse For
søg blev saaledes Fundamentet for Indretningen af Ovnen 
lab. I. Fig. il. Ilan lod nemlig et langt krumböjet Rör lobe 
fra neden af op igjennem Ovnen, saa at dets ene Ende aab- 
nede sig nede ved Gulvet ¿z, den anden derimod överst oppe 
ved Karnissen b. Altforend Ovnen blev varm, trak dette Rör 
den koldere Luft fra neden opad, og frembragte derved den 
ønskelige Circulation i Værelset. Mærkeligt er det, at denne 
Ovn i den liaarde Vinter 1709, skal have gjort den ypper
ligste Virkning. Vandet, som ellers fros tet ved Kaminen, 
skal have holdt sig flydende i de Værelser, som vare forsynede 
med den. Dr. Lehmann udgav Anno 1730, denne Ovn for 
sin Opfindelse, og erholdt Kong Christiau VI Privilegium paa 
dens Forfærdigelse. Siden den Tid kaldes deslige Ovne de 
Lehmannske. a) Gauger gjör ogsaa det Forslag at lade Mun
dingen a af Trækroret lobe ud af Værelset, for saaledes ideli- 
gen at skaffe ny Atrnosphærc ind i en opvarmet Tilstand — 
et Forslag, som i den sildigere Tid igjen er bleven fornyet af 
Physikkeren Genneté Z>) , og af Apothekeren Thomas Day c). 
I den nyere Tid ere disse Ovne bekjendte under Navn af de 
Schachtlebenske ¿Z).

a) vid. Ars luerandi lignum neue Holz-Spahr-Kunst. Leipzig 1737. 
kpo.

¿9 Purification de l’air croupisant dans les hospitaux les prisons et les 
vaisseaux de mer Nanci 1767.

c) Gedanken über die verschiedene Methoden und Mittel ansteckende 
und eingeschlossene Luft zu reinigen a. d. Engi. Altenburg 1788.

d) Werners Abhandlung über holzsparende Slubenöfen. Hamburg 1797-
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Jeg forbigaaer i ¿ivrigt saavel Detaillen af den hidhö- 
rende Ovns Indretning, som og de Forbedringer den liar mod
taget af Desagulier og Konstneren Robert Phillip, hvilke man 
finder i den nyeste Udgave af det först anförte Skrift. Min 
Hensigt var her kun at vise, at Ild og Trækror virkeligen ere 
bievne anvendte som Ventilatorer i Begyndelsen af dette Se- 
culum. Dog bor jeg endnu beröre, at Desagulier, efter at 
han havde oversat Gaugers Skrift, har anstillet adskillige in- 
terresante Forsög for at erfare hvorvidt Luften vorder fordær
vet og uskikket til Aandedræt ved at passere igjennem deslige 
opvarmede og gloende Metal-Rör — et AEmne som med Hen
syn til de nu brugelige tynde Sparovne visseligen fortjener de 
nyere Physikeres Opmærksomhed, e)

IX. Bartéls Ildmaskine.

Denne berömte Mand er den forste, som i dette Secu-, 
lum har sögt ved Ildens Hjelp at fortynde Luften, for derved 
at udlede fordærvet Luft af Gruberne. Flidtil har, saavidt jeg 
veed, endnu ingen bebrejdet ham, at han ikke kjendte den 
foromtalte Lytticher Ovn. — Han anstillede i Aaret 1716*  sit 
förste Forsög i Pelikans Stollen paa Overharz med en Kobber
maskine, indrettet som en Ovn. Da dette Forsög havde et 
önskeligt Udfald, saa lod han i det folgende Aar opföre en 
sædvanlig Skorsteen tæt foran Lovhytter Stollen. Samme Aar 
blev endnu en ligedan Indretning anbragt til Lytteberg, og

e) Experiences sur la maniere derenouveler Pair par Desagulier ; nouvelle 
methode pour pomper le mauvais air des vaisseaux. Paris 1749*  P*  
et seqv.
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1719 paa Sarepta til Zellbaclite jQ. Fig. 12, i3 og 14 viser 
det væsentlige ved denne Ovn; den bestaaer af to Jernkasser, 
A en större, og B en mindre. Bunden c af den mindre er 
en Jernplade, 26 Tommer i Qvadrat; dd dens 4 Sideplader, 
soin ere af lige Störreise, 25 Tommer höje, 24 Tommer brede 
nedentil, 20 Tommer oven til; de to af disse Sidcplader liave 
liver en Aabning, hvorved Jernrorene z?og/’ skrues fast; e er 6 
Tommer i Gjennemsnit og 9 Tommer langt; igjennem dette 
udtages Asken. J er 10 Tommer i Gjennemsnit og 94 Tomme 
langt; dette sammenföjes med et Blye- eller Træror, (Fig. 14. 
hvorigjenncm den fordærvede Luft ledes ud af Gruben, h er 
Skillevæggen mellem begge Jernkasser; den liar en Aabning (z) 
af 21 Tommers Diameter, og dens Rand, Fig. 12 og lig. 14 
k, staaer 9 Tommer uden for den störste Kasse; den holder 
39 Tommer i Qvadrat. Fig. 12. A er den större Kasse, som 
bestaaer af 4 Plader, hver paa 36*  Tommers Höjde og 44 Tom
mers Brede oventil, og 36 Tommers neden til. Fig- i3 og 
Fig. 14 m er Laaget til den, 32 Tommer i Qvadrat. Paa dets 
Midte en rund Aabning Z, 20 Tommer i Gjennemsnit. Det 
lægges 4 Fod ovenfor Kassen (Fig. 14 z/z) paa en rund tilspid
set Muur. Fig. 15. m ni tn. ere Jernstokke til Risten hver 2 
Tommer bred, 6 Fod lang; der udfordres i Alt 10, som læg
ges ~ Tomme fra hverandre.

Figur 14 forestiller Profilet af den hele opmurede Skor- 
steen med en antændt Ild. Denne Indretning er unægteligen 
det aller vigtigste Middel til Luftens Rensning. Den har viist 
sig virksom og nyttig overalt. I Stollen Lovhytten forbedre
de den, inden föje Tid, Luften i en Dybde af 5o og en

f) vid. Calvör. 1. c. Tab. V. Fig. I.
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Længde a£ 3oo Favne. Paa Lutteberg hjalp den, da man for- 
gjæves havde forsögt alle andre dengang bekjendte Midler g). 
Vi skulle ogsaa see i det Folgende, at det er af denne Indretning 
Frankeren du Hamel og Engelænderen Sutton i den sildigere 
Tid have hostet deres Samtidiges Lovtaler og Berømmelser.

En saadan Ildmaskine kan dog efter Delius's Forskrift 
indrettes paa en mindre bekostelig og langt simplere Maade. 7/) 
Man opmurer kun en Skorsteen af 2, til 3 Fods Gjennemsnit, 
og 8 til 9 Fods Höjde, og lader den lobe spids til i et Par Fods 
Længde. Fra Schachten eller Stollen lader man paa hver Side 
af Skorstenen et Rör lobe ind, som man overmurer med Loer. 
Fortil anbringer man en lille Jerndör, som slutter godt og 
hvorigjennem Brændet kan lægges ind; Ilden brænder saaledes 
paa den bare Jord tæt ved Enden af Rorene, og dette har 
den samme Virkning som den forrige Indretning. Af en saa
dan Ovn betjente Trievald sig i Aaret 1721 z). En Schacht i 
en Steenkulgrube i Engeland var nemlig saa opfyldt med me- 
phitiske Dunster, at saavel Mennesker som Dyr qvaltes, naar 
de kom 4 til 5 Favne ned i den. Ovnen frembragte saa stærk 
en Træk, igjennem Rorene, at Schachten som var 4° Favne 
dyb, blev renset i 4 Time, og at Arbejderne derefter kunde 
stige ned i dens Dybde uden at spore den mindste Ulejlighed. 
Besynderligt er det, at Trievald Anno 1740, kaldte denne Ovn 
sin lykkeligste Opfindelse^ og at han forst beskrev den i Aa
ret 1741. I Aaret 1725 har man ellers ogsaa benyttet sig af 
den med det önskeligste Hæld i de banatiske Bjergværker; 
dens Virkning var saa hæftig at en Hövlspaand, som man holdt

g) Calvör. 1. c. p. 14 et scqv.
7z) 1. c. 2- Absch. p. 313.
z) Sehr. d. Kongl. Ges. d. Wissenschaft. 3 B. ■

Vid. Sds. Skr. IIDel, I Hafte. P
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for Rorets Áabning i en Afstand af 5 o Favne fra Skorstenen, 
blev ved Luftens Træk fort op til Ilden og udkastet tilligemed 
Rogen. Den bruges endnu hyppigen ved de waldenburger 
Steenkulsgruber i Schlesien Ä). Rorene bör kun have 4 til 5 
Tommer i Gjenncmsnit 5 thi Luftens Træk er stærkest igjennem 
snevre Rör. Z). Hos Delius findes ogsaa en hidhorende Be
mærkning, som ydermeer bekræfter Varmens paafaldende Virk
ning. ni) Saa langt siger han de ældste endnu levende Folk 
kunne huske tilbage i Tiden, har Luften her ved Schemnitz 
altid trukket ind igjennem Josepliscliachten og ud igjennem 
Karolischachten, fordi denne ligger lidt höjere. zz) Men da 
man Anno 1/33 anlagde 4 Ildmaskiner ved Joseph-Schachten, 
saa antog Bjergluften, strax efter at Ilden var antændt, den 
modsatte Direction, og trækker siden stedse ind igjennem Ka
rolischachten.

JV. J. Barteis Luftpompe*

Den blev forste Gang brugt paa Stuffentlials Glück i 
Aaret 1711 o). Man forfærdigede den forste af Træe, de föl-

k) V. Humbolt über die unterirdische Gasarten 1779*  P*  2l4«
Z) Delius 1. c p. 313. V. Humbolt p. ±14*
m) Delius’s Anleitung zu der Bergbaukunst. Wien 1773. 2ter Absch. 

p. 293.
w) Theorien angaaende Luftens naturlige Træk igjennem Gruberne, fin*  

pes tydeligst fremsat af Lomonosow i Novi Commentarii Acad. Societ 
imperialis petropolit. Tom. 1. ad Annum 1747 174^*  Petropoli
1750. pag. 267.

o) Calvör. 1. c. p. i3 og Fig. I. a. k. Tab. III.
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gende af Messinge den bestaaer af ade furkantede Kasser, 
liver 6 Pod boj og o.~ Fod vid (Fig. II. Tab. II líos Calvör.) 
Paa Bunden af liver Kasse findes 2 Ventiler5 een som aabncr 
sig op-ad, en anden ned-ad; disse bedækkes af 2 smaa Me
tal-Kasser. Stemplet er afpasset efter Maskinens indvendige 
Rum ; det bestaaer af 4 til 5 tynde Brædder og ligesaa mange 
Læderskiver, som ligge lagviis mellem Hverandre og ere tæt 
sammenpressede med 4 Skruer. Paa Bunden af liver Kasse ere 
2 Trækror anbragte, lige for Ventilerne, et som optager og 
et andet som udlader den indsugede Luft. Ethvert Stempel 
liar en perpendiculær Stok, som fæstes til Vægtstangen, der 
bevæges af et Drivehjul eller en anden saadan Indretning. 
Medens Stemplet i den eene Kasse loftes op, trykkes det an
det ned. Ved at vexle Rorene, kan denne Maskine, efter Be
hag, nyttes som et Trykværk eller en Pompe. Som Trykværk 
der nedstödte reen Atmospliære, var den dog efter Barteis 
Forsög, ikke synderlig virksom til Luftens Forbedring. Der- 
inod fandt lian den nyttigere, naar han udpompede den for
dærvede Luft n). Denne Erfaring var Skyld i at han i Frem
tiden lod Röret (Fig. 2. r. V. lios Calvör og Ventilen ¿.) være 
borte, og i dens Sted paa Stemplet anbragte en anden Ventil, 
saaledes som Tab. 2. Figur 16 udviser, a a er Stemplet; b b Löfte - 
stokken; c Ventilen; dd Sugerorene; e e Kassens indvendige 
Ruin. Efter denne Forandring kan den kun bruges som Pompe. 
I Samuels Schacht og flere Stæder benyttede man sig med Hæld 
af 2de saadanne Pomper, naar ved varmt Vejrligt eller ugun
stig Vind, Luften i Gruben begyndte at blive mat.

p} Calvör 1. c. p. li> og Tab. ITT.

P 2
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XL Va adtro ni men.
Denne Maskine blev i ældre Tider brugt som en Blæse

bælge saaledes som den lios Franse, tert, de Lanis q} findes 
beskrevet og aftegnet Tab. 9 Fig. I. I den nyere Tid er den især 
bekjendt under Navn af Baron Wolffs Vandtrornme. r) Ved 
en Kobberhytte til Uslar benyttede man sig af den i en Smedde- 
Esse, saaledes som den er forestillet i Fig. 17. Tab. 2. Som 
Luftrenser er den for forste Gang bleven anvendt paa Polter- 
berg efter Tab. 2 Fig. 18, og Anno 1732 paa den saakaldte nye 
Viindrue i Hiiltchentlial paa Hartz. 5) Man satte nemlig et 
stærkt og tæt Kar a Fig. 18, af 4 Fod og 4 Tommers Höjde, 
og 2 Fods 8 Tommers Viide under et Vandfald b tæt ved 
Indgangen til Stollen. Paa Bunden c af dette Kar, lagde man 
en stor Steen, eller anbragte en Stotte til hvis överste Ende» 
som rager frem over Karrets Midte, man fæstede et Brædt e 
i en skraa Retning. Nedentil har Karret 2 til 3 Aabninger fj\ 
af hvilke Vandet kan lobe ud, ligesom det træder ind igjen- 
nem Tragten g og Roret h. Tragten holder oventil 2 Fod 3 
Tommer i Viiden, og 1 Fod 9 Tommer i Höj'den. Karret har 
et eller flere horizontale Blæserôr z, og sættes i en fiirkantet 
Kasse Å, som et forsynet med et Udlobs-Rör Z, der maae Yære 
anbragt lavere end Brættet, e.

Virkningen af denne Maskine grunder sig derpaa, at 
Vandet, naar det styrter ned fra Renden i Tragten, river no
gen Atinosphære med sig, maaskee ogsaa selv afgiver lidt Luft

ç) Magist. nat. et artis Tom. III. pag. 4- Hg- XI. Anno. 169a.
r) Elementa Matheseos universæ. Tom. II. Anno 1748. problema 47. 

p. 473. og Tab. VII. Fig. 71 og 72.
s) vid. Calvör 1, c. p. 9. og Tab. II. Fig. a. 



ved at torne an mod Brædtet. Luften i Karret a Liiver saale- 
des sammenpresset af Vandkolonnen i Roret h og söger der- 
fra ud af Sideroret i til Schachten. Hvor intet Vandfald fand
tes, pompede man Vand op i Renden.

Ved Forsog, som man anstillede med denne Maskine, 
befandtes dens Virkning saa fortræffelig, at den drev Luften 
igjennem et Ror af 600 Favnes Længde med saa stærk en Fart, 
at den ved Rorets Aaabning kunde udblæse et Lys. t} Det er 
Theorien af denne Vandtromme, som har nyligen givet An
ledning til Opfindelsen af Boswells Ventilator. (See Tab. 3. 
Fig. 5o og 5i).

XII. Sc7lvarzkopfs Luftpompe,

Den blev forste Gang brugt i Aaret 1734, paa Gnade 
Gottes i Polsterthal, og 1700 til Altenau og i Egnen af Claus
thal paa Prinsesse Maria. Denne Luftpompe bestaaer af 2de 
Træfade Fig. 19. Tab. 2, som ere af lige Störreise og passe 
paa liianden. zz) Begge tilsammen ere de 6 Fod boje; 2 Fod 
og 4 Tommer brede i Midten, og 2 Fod og 2 Tommer ved 
Enderne. Udvendig ere de forsynede med Jernbaand. I Bun
den af det underste Fad b er en Ventil c som aabner sig opad. 
Indvendig i Fadet er anbragt en foldet Stövle af stærkt Læder 
med en Træbrikke i hver Ende. Den underste d er fæstet til 
Fadets Bund 5 den overste e er derimod bevægelig, kan skydes 
op og ned paa Jernstængerne f g, Hver Brikke er forsynet

t) vid. Delius. 1. c. p. 310. 2 Abs. Conf. Lewis Zusammenhang der 
Künste i. 2. B. 5. Stück.

u) Calvör 1. c. p. 15. og Tab. III. Fig. IV.
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ipcd en Ventil, h i Dens Virkning cr at pompe Luften ud af 
Gruben.

Da denne Maskine er noget bekostelig og Læderet let 
tager Skade, saa bar Schwartzkopf selv forandret den paa Stol
len Gnade Gottes i lille Bremke Anno 1706. I Stædet for det 
ovenanmældte Fad, tog han en lufttæt firkantet Træekasse, 
6 Fod boj og 2de Fod i Gjennemsnit. v) I Bunden af denne 
Kasse er en. Aabning med en Ventil p. Paa Stemplet r 5 ere 
2de Ventiler; det loftes op ved en Jernstang, som lober ud 
igjennem Laaget og fæstes til Drivværket ligesom det forrige. 
En lignende Luftpompe indrettede han endeligen ogsaa Anno 
iy47 Paa Kronkahlenberg i Latkenthal og paa flere Stæder. 
Man seer let at denne Forandring giver Schwarzkopfs Luft- 
pompe den fuldkomneste Lighed med Barthels. — Hos Delius 
fmdes den ogsaa aftegnet Tab. IL Fig. 12.

XIII. D es aguile rs Ventilator.

Denne er en Efterligning og Forbedring af Oldtidens 
Vindbjul, eller af de saakaldede hessiske Blæsebælge, hvilke 
dog Desaguliers som det synes, ikke bar kjendt. Han frem- 
viiste den forste Model til sin Maskine for Videnskabernes Sel
skab i London Anno 1704.a;) Tab. 2. Fig. 20 forestiller et Hjul af 10 
Fods Diameter og 1 Fods Brede, eller en cylindrisk Kasse af- 
deelt i 12 Rum fra Centrum til Peripherien. Hjulets 12 Vin
ger lobe dog ikke heelt hen til Centrum, men ende sig i 9 
Tommers Afstand derfra 1284 Fig. 21. Rummene imel-

0 Calvör Tab. III. Fig. II. V.
X) Philosoph. Transact. Vol. XXXIX Anno 1735 No. 437*  PaS 41 

et seqv.
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lem Vingerne staae altsaa i Forbindelse med liveraudre. Dette 
Hjul indsluttes i en tet Kasse, Fig. 21 Tab. 2, hvis Slor- 
relse og Figur passer nöje til dets Omfang.

Denne Kasse har en Aabning Fig. 21. a i Midten paa 
Bagsiden ligefra Centralrummet Fig. 21. 1 2 3 4, og een paa 
sin Peripherie Fig. 22. a. Paa dens Forside secs en Krumtap 
Fig. 20 og 22 bj som lober igjennem Hjulets Axe, og hvor
ved det drejes omkring. Aabningen ved Kassens Centrum 
Fig. 21. a, indsuger Luften; og Rciret paa dens Peripherie 
Fig. 22 a puster den ud igjen; den kan fölgeligen efter Be
hag anvendes som Pompe og som Trykværk. — Naar Hjulet 
drejes omkring, hvilket letteligen kan skee ved een Mand, 
en san 2 i hver halve Secunde, saa kan dens indvendige Luft 
imidlertid betragtes som inddeelt i saa mange concentriske Om
kredse, som der ere Luitpartikler imellem den mindste og stör- 
ste Cirkel, fölgelig ville de centrifugale Kræfter være som Ra
dierne : det er i en arithmetisk Progression.

Fod
Antas R =. Radius af den forste Cirkel 3. 5.

r ’=■ - mindste - o. y5.
zra = Radius af Middel-Cirkelen 2. i25=r+^_1— f 

2 2
j = Hastigheden, eller det Rum som et Punkt af Mid

delcirkelen gjennemlöber i een Sekund, forudsat 
Hjulet gjör to Omvæltninger i denne Tid = 26. 71.

A = Det Rum som i en Secund gjennemlöbes ved Tyng
dens Virkning 16. 1. Fod.

5 = Det Rum som eri fra Centrum uddreven Luftparti
kel vil gjennemlöbe i en Secund ved Virkningen af 
Middel cirkelens Centrifugalkraft.
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Lad G og c forestille Tyngden, og Centrifugal-Kraften paa 
Middel-Cirkelen ; da nu Rummene, somi samme Tid gjennem- 
löbes ved to Kræfters Virkning ere som disse Kræfter, saa er 

f g.
c, og = c. Naar vi i denne Formel

for $, saa have vi ——= c : og indsætte 2 m o
'V ~ G"771, bliver —----- - = c; saa at Forholdet

(7< -p r) 6

Tyngden og Centrifugal-Kraften paa Middel-Cirkelen

G til ———. eller som i til —------ ; hvilket, multipliceret
(R+z)^’ (R + r)SJ 1 1

med Antallet af de omdrejende Cirkeler R — r angiver R — r 
at være det Tryk som fremkommer ved Tyngden af Luftko

lonnen R — r\ og ———— at være det som fremkommer ved 

Centrifugalkraften; hvori R — r som Faktor i begge, kan sæt
tes ud af Formelen ; men da Hastigheder som frembringes ved 
forskjellige Tryk ere som Qvadratrödderne af Trykkene, saa 
maae Hastigheden, som frembringes ved den naturlige Vægt, 
eller Trykket af R—r forholde sig til Hastigheden som denne samme 
Kolonne vilde erholde ved det Tryk Centrifugalkraften foraar- 

sager, som \/ij eller i til —.

Endelig, da Hastigheden, som fremkommer ved Tyng
dens Virkning paa en Kolonne = R — r, stedse er en bekjendt 
Storrclse, kunne vi kalde den a (i dette Tilfælde lig 15. 38 
Fod i Sekunden), og altsaa bliver en Hastighed som frembrin

ges ved Centrifugalkraften a X '—¡s—~~¿»eller a vX~¿—k ,, 
D *“■ (ri — 7) o (ri — z) ó
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eller a v det er i denne Maskine 15 38 y< 26.71 
s/ 4- 25X 16. i

Fod i Sekunden. Og dersom vi hertil lægge Hastigheden af 
den ydere Cirkel, i hvis Tangent Luften undflyer, hvilken (un
der Forudsætning af to Omvæltninger i Sekunden) er 44 Fod 
i Sekunden, saa faae vi ÿ3. 67 Fûd i Sekunden.
NB. Denne Beregning forudsætter, at Sugerorets Aabning er 

tilstrækkelig til at meddele saa megen Luft, som der i 
Folge denne Hastighed vilundflye; men da Sugeroret i denne 
Maskine ej er större end Pusteroret, saa maae den Hastig
hed, som fremkommer ved Centrifugalkraftens Tryk, og ved 
Hastigheden i Tangenten, (hvilket kan forestilles ved en 
Luftkolonne af tilstrækkelig Höjde til at give den Hastighed 
90. 67 Fod, det er NB. 140. 882 Fod) deles i to lige Dele, 
hvoraf den ene anvendes til at suge, den anden til at puste; 
altsaa vil Halvdelen af 140. 882 Fod, det er 72. 441 Fod, 
angive Höjden af en Luftkolonne, der vil frembringesamme 
Tryk som det, hvormed Centrifugalkraften og den cirkulaire 
Bevægelse virker i denne Maskine; menen Kolonne af denne 
Höjde frembringer en Hastighed af 68. 53 Fod i Sekunden» 
Denne Störreise udtrykker derfor saavel den Hastighed, med 
hvilken Luften indsuges i Hjulet, som den med hvilken Luf
ten drives ud af Pusteren.

Efter en udforlig Beregning er altsaa Luftstrommens vir
kelige Hastighed ud af Pusteren paa denne Maskine 68. 53 Fod i 
Sekunden, eller omtrent en engelsk Miil i 77", eller 7 engelske 
Mile i 9 Minutter.

Ved denne Beregning fortjener dog at anmærkes, at 
Forfatteren ikke har agtet paa Luftpartiklernes Friction, end- 
skjönt denne nödvendig maa formindske Maskinens Virkning, 

Vid. Seh. Skr. II Delj I Hcefie. Q
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især naar dens Hör ere lange. Busch tilegner urigtígen Hales 
Opfindelsen af denne Ventilatory). Wargentin holder den for 
mindre fordeelagtig end Hales’s eller Trivalds. z)

En lang Tid efter at man havde begyndt at bygge Skibe 
med flere Dække, var det endnu brugeligt at anlægge Kabys
sen nede i Skibet. Saalænge dette var Skik, hörte man ikke 
synderligen klage over fordærvet Luft inden Skibsbordej thi 
Ilden holdt Skibsluften i en nyttig Cirkulation. Men da man 
siden af Frygt for Ildsvaade flyttede Kabyssen op i Skibets 
överste Afdeling; saa blev man snart nödt til at tænke paa 
Midler til Luftens Rensning. Man anbragte da Smaaluger paa 
Stykportene — og Trækror — eller et Slags Skorstene, som 
lob igjennem alle Skibets Dække; man udspændte, naar Ski
bet gik for en jevn Kuling, et lille trekantet Sejl fra Storsej
let af ned igjennem Skibslugen, for at lede Vinden som traf 
det ned i Skibets Rum. Men da Erfaringen viiste, at disse 
Midler endnu ikke vare tilstrækkelige, saa indförte man efter- 
liaanden konstigere Luftrensere til Söes. Jeg vil gjöre Begyn
delsen ved den ældste.

KIK. Kuls eilet.

Dette Redskab er efter flere Skribenteres Beretning 
af dansk Opfindelse; dj dog har jeg hidindtil ikke været i

V) Versuch eines Handbuchs der Erfindungen y. Th. Eisenach 1796. 
p. 222.

z) Schw. Abh. der kongl. Ges. d. Wissenschaften Tom. 19 p. 1.
a) Encyclopédie XXXIV Livraison. Marine Tom. III. p. 11.
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Stand til at udforske dets Opfinder. Det var den bedste 
Skibs-Ventilator man kjendte indtil Aaret iy4°’ ¿)« Den be- 
staaer i en conisk Segldugs-Slange af 2 til 4 Fods Diameter, 
og ao til 3o Fods Længde (Tab. 2 Fig. 23) ; dens överste Ende 
holdes udspilet og tillukt af en Træbrikke a, Tæt neden for 
denne Brikke anbringes en stor firkantet Aabning by som man 
forst i Engeland liar forsynet med to Luftklapper eller Elöje c c, 
hvilke udspændes til Siderne, for at opfange Vinden, og lede 
den ned i Skibet. Hoved-Slangen d d d löber, efter Hr. Divisi
ons-Chirurg Moldenhavers Forslag, siden 1789 neden til ud i flere 
Afdelinger for Skibets forskjellige Rum e e e\ de holdes udspilede 
ved Tönclebaand, som sættes i 6, til 8 Fods Afstand fra 
hverandre j dens nedere Munding f bindes sædvanlig til.

Den almindelige Dom over Kulsejlene er, at de frem
bringe en önskelig Virkning paa Skibe, som ligge aftaklede i 
Havnen ; derimod ere de fleste Söefarende enige i, at de 
ikke ere af synderlig Nytte, naar Skibet er bemandet og hol
der Soen, ja der ere endog nogle som holde dem for höjst 
skadelige og fraraade deres Brug. Grev de Chaulnes skal nem
lig have beviist ved gjentagne Forsög, at Atmosphæren, som 
sættes i fri Berörelse med mephitisk Gas., foreener sig saa lang
som med den, at der udfordres i det ringeste een Time for
end denne Forening strækker sig til en Dybde af 5 Tommer. 
Dette Phænomen grunder sig nok især paa Kulsyregasens spe- 
cifike Tyngde der forholder sig til Atmosphæren næsten som 3 
til 2. Intet Under altsaa, at Kulsejlets Virkning, ved stille 
Vejrligt , ikke fornemmes i nogle faa Fods Afstand fra dets 
nedre Mundinger. Vilde man lade en af dets Slanger lobe

Schwedische Abhandl. 19 B. p. 9.
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lige ind i Syge-Lukavet, livor Luften er meest kvalm og op
varmet, saa turde vel ogsaa de Syge, som befandt sig i Nær
heden af Slangens Munding, blive farligen angrebne af den 
kolde Lufts pludselige Indtryk, medens de övrige, som laae 
lidt længere borte, dog ikke bleve forsynede med en renere 
Luft.

Man har endeligen ogsaa gjort den Indvending mod 
Kulsejlene c), at de drive den usunde Luft, som de skulde 
jage ud, længere ind i Skibet. Af denne Aarsag tör man ikke 
lade dem hænge ved Nattetide, eller naar Mandskabet har 
lagt sig til Köjs ; ikke heller paa Hospital-Skibe, som haver 
mange Syge, endskjönt dog Luften her er mest fordærvet. En 
stærk Storm forbyder ogsaa, som bekjendt, deres Anvendelse.*  
Alligevel sees dog Kulsejlet endnu i Brug hos de fleste oplyse 
Nationer.

XF. Fornells Fufttragt.

Dette Redskab er bleven brugt i Carlskrona ; det be- 
staaer i et Luftror, i hvis ene Ende man sætter en rummelig 
fiirkantet Træetragt, med en Flöj eller Vinge, som, naar Vin
den blæser, drejer Tragten omkring, saa at dens Aabning vender 
mod Vinden. Denne Lufttragt er folgelig intet andet end den 
hos Agrícola forhen omtalte Lufttpnde ; den har dette forud 
for Kulsejlet, at den ikke kræver dagligt Tilsyn, ikke behöver 
at drejes mod Vinden. Maaskee fortjener den at anvendes paa 
Skibene medens de ligge i Havnen. Man har fundet at den 
holder Skibet tort og reent. d'} Et lignende Forslag er bleven

e) Watson i Philosoph. Transact. 1742. p. 62.
d) Schwed. Abh. der K. G. der W. 1. c.
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gjort af Kapitain Boux. Han vilde nemlig, at der saavel for
an som paa Siderne og bagtil i Skibet, skulde anbringes Aab- 
ninger, forsynede med Rör soin bestandig kunde lede reen 
Luft ned til dets underste Dæk. <?)

XLI. Moldenhavers Lufttragt,
Da Skibs-Luften sædvanligen fordærves medens Skibet 

ligger til Ankers, fordi Vinden, som da stryger langskibs, for 
storstc Delen passerer forbi Stykportene, og da de foromtalte 
Kulsejl i samme Tilfælde ikke kunne forfriske Luften fortil i 
Skibet, saa gjorde lir. Moldenliaver i Aaret 1779 som Escadre- 
Cliirurg, lis. Exellence Hr. Admiral de Fontenay opmærksom 
paa at denne Mangel rimeligviis kunde afhjelpes, dersom man 
anbragte 2 Segldugs-Tragte igjennem Klydset. — Admiralen 
bifaldt dette lians Forslag, og lod forfærdige 2de saadanne Tragte, 
hvilke efter Hr. Moldenliavers Beretning frembragte den önske- 
lige Virkning. Hr« Moldenliaver mener, at Slangen fra den ene 
af disse Tragter kunde med Nytte ledes igjennem Dækket ned til 
Hellegattet, og den anden ende sig twisliendecks foran ved Bid- 
dingen. f)

XTII. Sut tons Traekrör.
Paa samme Tid 1739, da Desaguliers foromtalte Vindhjul 

gjorde Opsigt i Frankrig, faldt Sutton i England paa den Idee at an*

e) Les lois éclaircies par les sciences physiques. Paris l’an VIL Tom.
3. p. 170.

f) Moldenhavers Forslag til Admiralitets-Collegium i Mskrp. 
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vende Kabysilden til Luftens Rensning. Han gik frem paa fol
gende Maade. Kabysserne paa de engelske Skibe ere, som be- 
kjendt, ved en Jernrist Tab. II Fig. 25 afdeelt i 2de Rum. a F. 24 
det överste eller Arnestedet, liyor Steenkullene henlægges og an
tændes, og b F. 24 et nedre eller Askefanget, hvor Asken fal
der ned 5 hvert af disse Rum er forsynet med en Jerndör c dt 
som slutter tæt; den överste c aabnes kun medens Kullene 
kastes ind, den underste d forsyner Ilden, medens den antæn
des , med Luft. Fra dette underste Rura anbragte Sutton to 
stærke Kobberror, e Fig. 2.4 °g e e Fig. 25, som lobe ned i 
Lasten. Naar da Kullene vare antændte, og begge Dore vare 
lukte, maatte Ilden nødvendig hente al sin Næring fra Luften 
i Skibets nederste Rum; dette frembragte da et betydeligt ved
holdende Lufttræk igjennem hele Skibet. I en Rapport, som 
Sutton selv indgav til Admiralitetet over de Forsög, han Aaret 
1741 havde faaet Tilladelse til at anstille paa et Krigsskib, for- 
sikkrer han, at 2de Ror af Tommes Diameter, anbragt paa 
omtalte Maade, trak saa stærkt, at de udslukkede et Lys, soin 
lian holdt for deres Mundinger i en Afstand af 3o Fod fra 
Arnestedet, og at de vedbleve at trække, saalænge Skorstenen 
var varm, omtrent 12 Timer efter at Ilden var slukket., For- 
skjællige Officerer, som havde kommanderet de kongelige Skibe, 
hvorpaa disse Forsög vare anstillede, erklærede sig til Fordeel 
for de Suttonske R.ör ; hvorpaa han af Georg II fik et Patent 
paa deres Fabrication, g) Det varede imidlertid længe, Sutton 
maatte lide mange Modsigelser, forend andre vilde lade hans

'g') An historical Account of a new method for extracting the foul air out 
of Schips by Samuel Sutton. 1. Edit. London 1745 , 2 i Edit. 1749 > 
oversat paa fransk af Lavirotte. Paris 1749*

h') Philosoph, Transact. Anno j741 • Ko. 46a. p. 42>
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Opfindelse vederfares Ret. Den storste Deel af de Kommissa’- 
rer, som Admiralitetet i England havde udnævnt til at bedöm- 
me dens Værd, vare enten paa lians Modstanderes Parti (Gag
nes par ses ennemis), eller indtagne af Fordomme, som alt 
for gjerne sætte sig imod nye Indretninger. Man var ligegyl
dig ved Midlet, og behandlede dets Opfinder med Foragt. 
Omsider vandt dog den gode Sag til Sandhedens Fremme. 
Dr. Du Ilamel i Frankrig, om hvis Opfindelse siden, forka
stede sit eget Forslag og gav Suttons Fortrinet. Dr. Mead 
brugte sin Indflydelse som Livlæge hos Georg II, og anbefa
lede de Suttonske Ror, som en Opdagelse, der gjorde den en
gelske Nation Ære ; z) W illiam Watson ligeledes j Å~) Forskjellige 
Soemænd anstillede heldige Forsög med dem paa lange Rejser, 
og roeste dem som særdeles nyttige ; Z) Endeligen gav ogsaa 
det samme Admiralitet, som lang Tid havde været mod disse 
Rör, Ordre, at den hele engelske Flaade skulde forsynes ined 
dem. Rimelige» var især Frygt for, at Ilden skulde bane sig 
en Vej gjcnnem de Suttonske Ror, og foranledige Brand, 
i Skibet, paa flere Stæder Skyld i, at hans Forslag ikke blev 
imodtaget med det Bifald det fortjente ; maaskee trak de ej hel
ler nok, dog skulle vi i det Folgende see at hiin Frygt var 
ugrundet, at al mulig Fare sikkert kan afværges, og at Træk
rorenes Virkning let kan foröges, — Merkeligt er det, at man 
hverken i Frankrige eller Engeland kjendte den lytticher Ovn, 
eller Gaugers Ovn, eller Barteis Ildmaskine, og at derfor Sutton fik 
Patent paa en Indretning, som alt forhen var brugt ined Nytte.

z) Philosophical. Transact. 1741« No. 4^2- p. 42-
Ä) Philos. Transac. 1742. p. 62.
i) Lord Ansons Voyage round the world. Udg. i 4^°*  P1 36. hist. 

Account, p. 76 et seqy.
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Alle ere ellers enige i * at disse Rör fortjene Fortrinet 
for alle andre Ventilatores, for saavidt som de virke jevnt, 
hverken ere bekostelige, indtage stort Ruin, eller fordre me- 
chaniske Kræfters; Anvendelse. Man har ogsaa paafaldende Bevi
ser paa deres gavnlige Virkning. Paa en engelsk Escadre, som 
holdt Soen i Aaret i?56, bleve Skibsfolkene friske i alle 
de Skibe, som vare forsynede med de Suttonsk-R.or, hvorimod 
den störste Deel af Mandskabet paa de övrige Skibe döde paa 
Rejsen. Efter kongelig Befaling bleve ogsaa de Suttonske-Rör, 
i Aaret 1766 da de havde erholdt Videnskabernes Academies 
Bifald, anbragte paa nogle af de svenske Krigsskibe. Skibs
bygmesteren Fir. Sheldon foreslog en passende Forandring ef
ter Indretningen af de svenske Kabysser, saaledes som den 
27de Figur Tab. II udviser. Det mærkeligste herved er, at det hori- 
zontelle Ror e ligger höjcre end Luftrummet (z), og at det 
perpendiculaire Rörs Munding g rager frem i samme Rum, 
ligesaa hojt som det Horizontale. Elan havde ved denne Ind
retning især det Öjemeed at liindre Gioderne fra at falde ned 
i Roret g. Imidlertid frygtede Videnskabernes Academie, at 
den hos Somændene saa indgroede Tanke om mulig Ildsvaade 
af denne Indretning, endnu skulde lægge Hindringer i Vejen 
for dens Anvendelse. Academiet indgav derfor nok et Forslag, 
nemlig at lade et sammenhængende Rör. Fig. 2.6 abede lobe 
lige igjennem Ilden til den överste Deel af Skorstenen. Hr. 
Sheldon blev ogsaa beordret til at iværksætte dette Forslag paa 
Krigsskibet Hessen-Cassel : Resultatet af hans Bemærkning var, 
at de Suttonske-Rör, efter Fig. 2.4 °g 27 > trak stærkere, naar 
Ilden brændte godt, og Dorene til Arnestedet vare tillukkede : deri
mod trak Rorene efter Indretningen i Figur 2.6 noget svagere, dog 
som man meente, tilstrækkeligen til at holde Luften i Skibet reen.
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XVllI, Hales’s Ventilator,
I Maj-Maaned Anno 1741 oplæste denne bekjcndte The- 

olog Afhandlingen om sin Ventilator for det kongelige Viden
skabers Selskab i London. Den blev imodtaget med meget 
Bifald, og inden faa Aar var den allerede med kjendelig Nytte 
i Brug, paa Krigsskibene hos forskjellige Nationer, i Kulgruber, 
ved Malt- og Krud-Törringen, paa Hospitalet i Vinchester 
o. fl. St.

Endskjönt den næst Bartels eller Schwarzkops er den 
ældste, saa har man dog fundet dens Indretning saa simpel, 
beqvem og passende til Hensigten, at de fleste ansete Skri- 
bentere, tilkjende den Fortrinet for alle de Nyere, man Tid 
efter anden har bragt i Forslag.

Den bestaaer af 2de Træ-Kasser Fig. 28. a b, hvoraf 
hver er 10 Fod lang, 4 Fod 3 Tommer bred, og i3 Tommer 
lioj. De ere sammensatte af Fyrrebrædder af i~ Tommes Tyk
kelse, som maae være meget nöje forenede, og hver Sprække 
omhyggelig tildækket med Trækpapiir. Paa den forreste Ende 
af hver Kasse findes 4 Aabninger, hver af 6 Tommers Flöjde 
og 22 Tommers Brede; 2 af disse sidde oventil og 2 neden 
til, de 2 c c som findes paa den inderste Side af Kassen, ere 
forsynede med Ventiler som aabne sig udad ; de to yderste d d 
indad. Ventilerne ere forfærdigede af meget let Fyrretræ, ere 

Tomme tykke, meget större end Aabningerne, og der hvor 
de berore Kassen, forede med uldent Klæde for at slutte des- 
nöjere. Den bageste Væg af Kassen Fig. 19 e er udhulet i 
Form af en Cirkelbue, paa det Mellemgulvet Fig. 29./", som 
her gaaer op og ned, kan under hver Bevægelse slutte nöje 
til samme.

F/J. Sels. Skr- II Del, I Hafte. R
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Det som Hales kalder Mellemgulvet ( Diaphragm a) er et bevæ
geligt Skillerum f, som deler Kassens Huulhed i 2de Dele, 
og slutter meget nóje til Sidevæggene af Kassen. Det ligger 
horizontalt, og er med sin forreste Ende ved Hængsler befæstet 
paa den mellemste Deel af Kassens forreste Væg Fig. 29. o 
livor de omtalte 4 Aabninger findes. Dets bageste Rand Fig. 
29 i er fri, og svarer til den bageste concave Væg af Kas
sen Fig. 29 e. For at forhindre, at det ikke skal vakle under 
Bevægelsen, eller stöde an mod Sidevæggene, er den bageste 
Væg af Kassen forsynet med en liden ophöjet Jernlinie af en 
Tommes Tykkelse, som passer nöje i en Euure paa den fri 
Rand af Mellemgulvet.

For at bevæge Mellemgulvet, anbragte han en perpen- 
diculair Jernstang Mg. 29. k k, som igjennem en egen Aab- 
ning paa Loftet af Kassen l gik ned og blev fæstet til den 
överste Flade af Mellemgulvet f i Midten af dets Brede, og 
6 Tommer fra dets bevægelige Rand. Den er saaledes befæstet, 
at den har et Leed, Fig. 3o m m, som hindrer at Bevægelsen 
ikke bliver for voldsom, og at Mellemgulvet ikke beskadiges.

To saadanne Kasser stilte Hales ved Siden af hinanden, 
og mellem dem oprejste han en Stötte Fig. 28 m til samme 
Höjde som Stængerne k k, paa denne anbragte han en Vægt
stang 7i af 12 Fods Længde, hvortil de omtalte Stænger bleve 
fastgjorde saaledes at de, naar Kassen blev taget fra hveran
dre , lettelig kunde skrues af.

For at samle den Luft, som udpompes ved denne Ma
skine , betjente han sig af en mindre Træ-Kasse Fig. 3i, som 
var saa stor at den netop omfattede de Aabninger c c Fig. 28. 
paa Maskinen, hvis Ventiler aabnede sig ud ad. Den blev 
sat fast paa den forreste Deel af Maskinen, og imodtog saale-
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des den Luft som blev udpompet. Ved dens forresi e Flade 
er anbragt et fiirkantet Træror Fig. 31 o, som ved Kommu
nikations-Ror af Træ, Læder eller deslige, kan lede den for
dærvede Luft bort fra det indsluttede Rum , dersom Maskinen 
staaer inde i det samme, eller bringer frisk Luft derind, naar 
Maskinen skal virke som et Trykværk, og altsaa staaer uden 
for det indsluttede Værelse. P og Q ere 2de Skodde med et 
Kobber-Net, som bruges, naar Maskinen er i Roe, til at lukke 
for de 2de yderste Aabninger d d Fig. 28, hvis Ventiler 
aabne sig ind ad, og derved forhindre Rotter, Muus o. s. v. 
for at krybe ind i Kassen og beskadige dens Indretning.

Kraften som udfordres til at oplöfte hver Kasses Mel
lemgulv er = 3o Pd. , dog bliver den mærkelig formindsket 
ved den Indretning, at der ere 2de Kasser, da Vægten af det 
ene Mellemgulv tjener til Modvægt for det andet. Den kan 
holdes i Bevægelse ved 2 Mand. Ved Hospitalet i Vinchester 
blev den drevet af en Vejrmölle. Keane Fitzgerald har viist 
hvorledes den kan sættes i Gang ved en Damp-Maskine (Fireengine).

En saadan dobbelt Ventilator, som Fíales ansaa for at 
være tilstrækkelig til at forsyne et Krigsskib paa 70 Kanoner 
med frisk Luft, sætter ved hvert Drag 1 Tonde Luft i Bevæ
gelse, altsaa i et Minut 60, og i en Time 36oo Tönder. Man 
har ydermere sogt at foröge dens Virkning ved at sætte 2 Kasser 
oven paa hinanden, og saaledes fordoble Antallet af densBælge. *)

-A7JV. Triewalds Lu ftp o ni pe.
Der er bleven fort en unyttig Strid, om denne enten 

er Efterligning af Hales’s Ventilator, eller om Hales har be- 

*) A Treatise on Ventilators by St. Hales. Lond. 1858. conf. Philosoph. 
Transact. Pars 2 Vol. 5o. 1768.

R 2
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nyttet sig af Triewalds Opfindelse. Saa meget er vist, at begge 
disse berömte Mænd, fremstode med deres Forslag i et og 
samme Aar. Triewald lod nemlig i Aaret 1741 efter hans 
Majestæt Kongen af Sverrigs Befaling trykke en kort Anviis- 
ning om sin Maskines Brug og Nytte ; der blev samme Aar 
anstillet en Prove med den paa et af de svenske Krigsskibe, 
og da Mandskabet paa dette Skib holdt sig ved god Helbred, 
saa lod Admiralitetet som snarest, den hele Flaade forsynes 
med den. Triewald var Medlem af det kongelige Videnskabers 
Selskab i London ; han sendte derfor ogsaa en Efterretning om 
sin Opfindelse til dette Selskabs Præsident; denne findes date
ret den 6te November 1741 og er folgcligen fremlagt for Sel
skabet efterat Hales havde oplæst sin Afhandling; men forend 
denne endnu var trykt.

Triewald bekjendtgjorde endydermere sin Opfindelse x 
Frankrig, hvor den af Videnskabernes Akademie blev optaget 
med Bifald, roest og erklæret for nyttig. Efter kongelig Be
faling blev den derfor ogsaa indfort paa den franske Flaade. 
Af disse historiske Kjendsgjerninger sees altsaa, at det ikke 
er rimeligt, at den ene af de anforte Mænd har benyttet sig 
af den andens Opfindelse, ikke heller er denne Sag af stor 
Vigtighed, da begges Ventilatorer ere af forskjellig Construc
tion, og Ideen til dem desuagtet ligger saa tydelig i Bartels 
eller Schwarzkopfs Luftpompe (v. p. 114-117).

Havde disse Pomper til sin Tid været kjendte enten af 
de anforte Videnskabs-Akademier, eller afílales eller Triewald, 
saa ville sandsynligen ingen af dem have fundet det Umagen 
værd at gjöre hinanden Opfindelsen sti i dig.

ni) Abs. der. K. Schw. Acad. d. W. 6 B. Hamburg 1751. p,
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Dens Indretning forestilles i Tab. 3. •— Tig. 32 er Maski
nens Grundflade. Fig. 33 viser den i Gjennemsnit. a og b 
ere 2de Luftstovler eller Luftpomper; Laaget og Bunden Fig. 32 
c og d af Træe, Siderne af stærkt og blödt vel indsmurt Lie
der. Stövlen d Fig. 32 og b Fig. 33 virker bestandig som en 
Pompej Fig. 32. c og Fig. 33. a ligeledes, saalænge Venti
lerne e e kunne aabne sig, og de runde Huller ff holdes til - 
lukte af Jern tapperne g g, den bevægelige Ventil l stilles her
ved saaledes, at den aabner sig mod Pompen.

Vil man have den forandret til et Trykværk, saa tager 
man Ventilen h Fig. 33 ud, vender den om og anbringer den 
saaledes, at Klappen aabner sig mod Koret Fig. 33. i.

Man tager da ogsaa Jerntapperne g g bort for at lade 
Klapperne f f have frit Spil og tillukker derimod Ventilerne e e 
ved Hjelp af Hagerne k k Fg. 32.

Stövlen trækker da frisk Luft ind igjennem Aabningerne 
//og blæse den ind i Köret zzz, som leder den ind i Skibet.

Triewald mener, at hans Maskine anbefaler sig derved, 
at den er simpel, indtager lidt Rum, ikke er bekostelig, kan 
anbringes overalt og leltcligen holdes i Bevægelse af 4 Mand, 
endelig ogsaa derved, at den kan bruges baade som Pompe 
og Trykværk.

Til et Krigsskib paa 96 Kanoner foreslaaer han Luft- 
Stövler af 36 Tommers Diameter ; naar da saadanne Stövler ved 
hvert Stod loftes til een Fods Höjde, saa opfanger hver omtrent 
7 Kubikfod Luft j skeer dette 60 Gange i et Minut, saa give de i en 
Time 5o4oo Kubikfod, eller i et Dögn 1,209600, hvilket han anseer 
som tilstrækkeligt for en Besætning af 900 Mand, endog efter
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den BereRnini;, at liver Mand aander 20 Gançje i et Minut, 
og hver Gang inddrager 4^ Kubiktommer Luft.

Paa en Kobbertavle Tab. VIII. pag. 2,61 i anförte Skrift 
forestilles, hvorledes Maskinen bedst kan anbringes i Skibet.

JYLXZ. Dit Hamels Ventilator.
Denne for sin Konst saa nidkjære Læge, oplæste den 

27 Marti 1748, for l’Academie royale des Sciences, en Af
handling om Luftens Pvensning. Hans Idee var, ligesom Sut
tons, ved Ildens Hjelp, at fortynde Luften, og lidt efter lidt 
at lede den ud i Atmosphæren. Han udforte denne Idee saa- 
ledes som den syntes at passe bedst til Indretningen paa de 
franske Skibe. — Under Arnestedet af hver Kabysse lod han 
udmure en lufttet firkantet Jernkasse Lig. 34 A -A > hvilke 
begge ere forenede ved Communications-Röret b. I hver Kasse 
lod han anbringe et Trækror c c, ned til Bannjerne d, og Tvi- 
scliendæks e. Fra Communications-Röret b udlober et lignende 
af större Omfang f, som er indmuret i Skillevæggen mellem 
begge Kabysser og rager frem over disses Tag; begge de an
förte Kasser a a bleve tæt tildækkede med en stærk Plade af 
stöbt Jern, som da afgav det egentlige Arnested. Umiddelbar 
paa dette skulle Ilden antændes. Under Madens Tillavning 
blev saaledes Jernpladen g heed, Luften i Rummene a a fortyn
det og udjaget igjennexn det ligerviis opvarmede Ror f. Denne 
Indretning frembragte altsaa en -vedholdende Lufttræk fra ne
den opad i Skibet. Den blev forsögt paa 2de kongelige Fre
gatter i Frankrig, men man fandt at dens Virkning var for 
svag til at rense Luften i Skibenes store Rum. zz)

zz) Encyclopédie 34- livraison marine Tome 3. part. 2. pag. 8i,£.
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En lignende Indretning foreslaaer Du Hamel i det Öje- 
med at skaffe den fordærvede Luft ud af Hospitalerne og an
dre kvalmfulde Stuer. *)

*) Moyens He conserver la sauté aux eqvipages des vaisseaux
**■) Traité des maladies de Gens de mer. Paris 1767.

Deter i övrigt klart, at man den Gang ikke heller i Frankrig 
har kjendt den lytticher Ovn, Dalesmi Ovn, Gaugers Ovn, eller 
Barteis Ildmaskine. L’Academie des Sciences siger selv : on n’a 
peut être jamais employe cet element a une samblable usage.

Endnu bör jeg her tilföje, at Desperieres, en berömt 
fransk Læge, har sögt at rette de Mangler, som han troede 
at finde ved Du Hamels Ventilator. Han raadertil den Ende at an
bringe Kobberkassen af 4 Fods Brede og 3-1 Fods Höjde Fig. 35 
a i Skillevæggen mellem begge Kabysser, og at give saavel 
Trækroret ¿>, som Pusteroret k en konisk Figur, saaledes at 
hiint eller det nederste b vender sin Spidse, og dette c sin 
Grundflade henimod Kassen a. Med denne Forandring troer 
han, at Ilden vil gjöre en langt stærkere Virkning. **)

XXII. Venturas’s Luftpompe,

Det svenske Videnskabernes Academie udsatte i Aaret 
1765 en Præmie for Besvarelsen af det Spörgsmaal : om man 
ikke kunne fornye Luften inden Skibs paa en fordeelagtigere 
Maade end ved de af Hales, Sutton og Triewald opfundne 
Maskiner. Mathematikkeren Ventura ved Arsenalet i Venedig 
indsendte en Afhandling, hvori han til dette Ojemed foreslog 
en egen Luftpompe og en Aeripila; han vandt Præmien og 
hans Afhandling blev indrykket i Videnskabernes Selskabs-Skrif
ter for Aaret 1766.
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Luftpompen bestaaer af 2de Bælge Big. 36. a 5, og en 
mellemværende Trækasse c, alle indelukte i et Skab d, der er 
forsynet med Dore e e, Kassen c er af Fyrretræ, 24 Fod lang, 
2 Fod 4 Tommer bred, og 4 ^od höj. Den er indvendig 
deelt formedelst det lodrette Skillerum Tab. 37 fff i 2.de Hul
heder g h, der ikke staae i Forbindelse med hverandre. Paa 
hver af de 2 smalle Sider af Kassen er en Firkantet Aabning 
i k for Communications-Rörene. Hver af disse Aabninger staaer 
i Forbindelse med begge Kassens Rum g h. Aabningen K er 
o Tommer lang, 6 Tommer bred. Den anden Aabning z, 
hvorigjennem Luften gaaer ud, er 14 Tommer lang og 6 Tom
mer bred. Inden i Kassen findes 4 Ventiler, 2 i hvert Rum. 
Af disse sidde de 2 m r inden for den Aabning k, hvorigjen
nem Luften gaaer ind, de 2 Ventiler p l nærmere hen imod 
Aabningen z; disse er det, som tillade Luften at gaae ud. 
Under Bevægelsen af Bælgene kunne Ventilerne oploftes saa 
höjt, at de gjöre en Vinkel af 55°. Hver Ventil bestaaer af 
2de Bræder af tort Træ, som ere sammenlimede saaledes, at 
Fibrene krydse hverandre, for at forebygge, at de ikke skulle 
krumme sig i fugtigt Vejr.

Bælgene ere 2de : en oven for og en neden for Kassen. 
De have en cubisk Figur. Folderne dannes ved Hjelp af Bog- 
binderspaane eller tynde Bræder, som fæstes til hverandre ved 
Messing- eller Jernbager, og overtrækkes med tyndt Læder, 
liig det der bruges til Orgelbælge, eller ogsaa med Pergament. 
Bælgene ere i den Bund som vender hen imod Kassen forsy
nede med en langagtig firkantet Aabning Fig. 38 a, hvorved 
de staae i Forbindelse, den överste Bælg Fig. 36 a med den 
forreste h og den nederste b med den bagerste Huulhed g i
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Kassen. Hver Bælg maae kunne oploftes 2 Fod og begge in
deholde zo Kubikfod Luft.

B-örene r s gjöres af Læder, lufttæt'Segldug, eller Træ. 
Det Rör, hvorigjennem Luften gaaer ind r, maae have 11 
Tommer i Gjonnemsnit, og det hvorigjennem den gaaer ud s, 
8 Tommer. Fladen af Aabningen for det sugende Rör maa 
forholde sig til Fladen af den ene af Bælgenes Bunde, som 
98. 728. Bælgene ere sammenbundne med Snoref t t saale- 
des, -at den ene udvides i det den anden sammentrykkes. De 
bevæges formedelst et R.eeb zz, som fastgjöres i den överste 
Bælg og derpaa löber igjennem en Tridse v, som er anbragt 
paa den överste Deel af Skabet.

Skabet tjener til at bevare Maskinen for Stöv, Rotter 
o. s. v. j for at forhindre Fugtighed fra at trænge ind, over
trækkes det med tjæret Segldug.

Maskinen virker paa folgende Maade: i det den ö verste 
jpælg a loftes op og udvides, saa gaaer Luften fra Roret rind 
igjennem Aabningen ky aabner Ventilen n og tillukker Venti
len l. Paa samme Tid oplöftes eller sammentrykkes Bælgen 
b, jager altsaa den Luft, som den indeholdt, ind i Kassens 
bageste Hulhed gg aabner herved Ventilen p og gaaer ud 
igjennem Aabningen (z) i det dertil svarende Ror 5. Naar 
Bælgene synke ned, saa sammentrykkes den överste a, aabner 
Ventilen Z, og jager Luften ud igjennem Aabningen (z) paa 
samme Tid udvides den underste Bælg b og suger derved Luf
ten ind ved Ventilen m.

Til at oplöfte Bælgen , udfordres ej mere end 20 Punds 
Kraft, altsaa kan een Mand uden Besværlighed, bevæge Maskinen.

Ved Brugen af denne Maskine kan man altsaa lede 
Luften hen hvor det behoves : vil man blot bringe den i et O

Vid. Sels. Skr. II Deel, I Hæfte. S
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X

Værelse indeholdte Luft i Bevægelse, saa kan man tage Ro
rene fra, og lade den drives uden samme.

Fordelene ved Venturas Ventilator, bestaaer fornem
melig deri, at den indtager saare liden Plads, da den kun er 
5 Fod höj, og dens Grundflade 6  Fod : den kan meget let 
bevæges, kan let flyttes, og virker hurtigen; thi da begge 
Bælgenes Indhold er ao Cubikfod, og de kunne bevæges 40 Gange 
hvert Minut, saa kan der i hvert Minut udpompes 800 Kubik
fod Luft, altsaa i hver Time 48°°°, hvilket omtrent er ligesaa 
meget, som man anslaaer et stort Skibs Kubik - Indhold twi- 
schendecks at være.

XXIII, Venturas ad er lp ila.
Denne er intet andet end en stor Kugle, hvis Hulhed 

staaer i Forbindelse med 2de Ror , og som ved at opvarmes 
foraarsager Træk igjennem disse Rör. ♦)

Kuglen Fig. 09 a gjöres bedst af Kobber, og maae være 
temmelig tyk for at vedligeholde Varmen saa meget deslæn
gere. Den er 10 Tommer i Gjennemsnit. Den har 2 korte 
Rör eller Halse, hvoraf det ene b maae være 4 °g det andet 
c 2 Tommer i Diameter. Paa Siderne ere anbragte 2 Hanker 
d d, hvorigjennem maa bringes et Jerngreb e, ved hvilket den 
kan hænges over Ilden. Hvis den er sammensat af 2 Stykker, 
saa maae det ene passe meget nöje i det andet.

Rorene ff ere af Blik : de maae svare nöje til de 2de 
korte Rör c c paa Kuglen, og være af samme Diameter som 
disse.

I Henseende til Anvendelsen, <Ia hænger man den blot 
over Ilden eller ogsaa sætter den paa Glöder. Saasnart den 

*) A bh. der königl. Schwcd. Acad. der Wissensch. 17. p.



1^9

bliver varm, trækker den, og man kan da lede Luften forme
delst Communications - Rorene til og fra de beliövende Steder.

Dens Lighed med Suttons, eller rettere med Sheldons 
(p. 128) Forslag, eraltsaa øjensynlig. Den har ellers den Fordeel, at 
den kan opvarme en större Mængde Luft paa et Sted, eller 
concentrere Varmen mere og derved foröge Trækken.

XXIII. D en Harzer Luf tpomp e med Vand*  
stempel.

Denne Indretning skal forst som Pompe være kommet 
i Brug Aar 1764. Som Trykværk (WcttersatzZ) har man der
imod kjendt den længere. Man tog i Begyndelsen et sædvan
ligt Trækar af 34 Fods Höjde og 24 Tods Diameter, og 
lod et Sugeror af 7 til 8 Tommers Vide , lobe igjen- 
nein dets Bund, næsten op til dets Rand. Paa Rorets 
Munding anbragte man en Ventil. I dette Kar satte man 
et andet , som var lidt mindre, omvendt med Bunden opad, 
hvorpaa ligerviis var anbragt en Aabning med en Ventil. 
Det nederste Kar fyldte man til lidet over dets Midte med 
Vand. Ved at bevæge det överste op og ned, virkede denne 
Indretning som en sædvanlig Luftpompe, der indsugede Luften 
og udstødte den i Atmosphæren o). Den boldes let i Bevæ
gelse, da Vandets Gniding mod Karret er ringere end Stem
plets i de forhen anførte Pomper. I Stædet for Træ har man 
i den sildigere Tid ladet det överste, eller begge Kar forfærdi
ge af Jern eller Kobber. Saaledes forbedret er den forestillet

o) Bericht vom Bergbau Leipzig Anno 1771. p. 164. §. 369. Delius 
Anleitung zu der Bergbaukunst Wien 1773. 2te Absch. p. 3i 1. §, 4/9-
Magazin für die Bergbaukunst von J. Fr. Lempe, Dresden 1788, 
5ter Th. p. 76 og Tab. 111. Fig. 1 og 2.

S 2
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Tab.II. Fig. 4o- a a betegner ¿et yderste Kar; b og c Luftrorene, 
d °gZ ^et omvendte Kar, <? og g-Ventiler, h Löftestan gen, i i Dfe- 
vetjp). V. Humboldt beretter, at han liar sect denne Pompe anvendt 
med Nytte, saavel paa Overharz, som i Sachsen, fornemme
lig i det Freyberger- og Marienberger-Revier, hvor 3 til 4 saa- 
danne Vindpustere holdes i jevnlig Gang, q) Efter hans Vid
nesbyrd skal Erfaring have lært, at den blandt alle Venti
latorer er baade den simpleste og virksomste. Jeg bor ikke 
lade være uanmærket, at ogsaa denne Ventilator for faa 
Aar siden er bleven udbasunet som en ny Opfindelse r), hvil
ket dristige Plagiat, dog ikke heller er blevet upaaanket 5) 
Naar denne Ventilator skal bruges som Trykværk, da anbrin
ger man to Aabninger i Bunden af det överste Kar, med en 
Ventil i den ene og en Slange over den anden. Saaledes kunde 
den, hvor bedre Redskaber mangle, maaskee i Nödsfald be
nyttes i stille Vejr til Skibs. Var det gjörligt at bevæge den 
udenbords i Soen ; saa kunde man ydermere undvære det un
derste Kar. Jeg giver mig den Ære for Selskabet at fremlægge 
eil Model til en saadan Lufttonde.

LKilkens Luftpompe.
Dette Forsøg blev gjort i Aaret 1769. Det sigter til at 

indrette en Luftpompe, som virker ved Dampe af kogende 
p) Conf. Steltzners Abh. Beobachtungen und Entdeckungen aus der Na

turkunde. Berlin 1787. iste B. p. 295 og Tab. IV.
9) Heber die unterirdischen Gasarten. Braunsweig , Anno. 1799. 

p. 212.
f) Beschreibung eines neuerfundenen Gebläses von Doctor und Professor 

Baader. Gotting, j 794. 4*° ’
Anmerkungen über die Erfindung eines Wasser-Gebläses in Crells 
chemische Annalen. Helmstadt 1794*  2-B. 10 St. p. 332 med Kob
bertavle.
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Vand. Forfatteren antager nemlig efter Desagulier z), at Vand
dampe, naar de ved deres Elasticitet faae Overvægt over Atmos- 
ph ærens Tryk., ere i det mindste 14000 Gange tyndere end 
Vand, og at de fölgeligen ved at afköles, synke tilbage til et 
forholdsmæssig ringere Volumen. Denne Sætning lagde han til 
Grund for folgende Indretning :

a er en sædvanlig Thekjedel med en Reserve Ventil b paa 
Langet. I Tuden af Kjedlen fæstes

c et Ror som Ledere for Dampen.
d er en Messing Luftpompe med 3 forskjellige Haner, efg 

een for hvert Rör.
7z omkring denne et Kölkar, ligeledes forsynet med en Hane (z). 

Brugen af dette Redskab er folgende: Man aabner, naar Van
det koger Hanerne g ogyC Vanddampene stige da op i Pom
pen d og jage Luften ud igjennem f Saasnart Pompen er fyldt, 
tillukkes begge Haner f g, og fyldes Kölkaret h med koldt 
Vand. Under Dampens Afköling aabnes da Hanen JEf at Ro
rets Munding k kan indsuge Luften. Denne Proces igjentages 
saasnart Pompen er fyldt med Luft zz). Saa sindrig denne Luft- 
pompe er i sin Konstruction, og saa nyttig den maaskee turde 
være til physiske Forsög, saa synes mig dog, at dens Brug 
som Ventilator vilde medföre store Vanskeligheder. Ikke hel
ler veed jeg, at den nogensinde er bleven anvendt i dette Öje- 
roed. Jeg skulde kun have berört den i Korthed^ dersom be- 
römte Skribentere ikke havde nævnet den som en af de for-

Zj Course of Exper. philos. Vol. il. p. 3ia.

«) Abh. der königl. schwed. Acad. der Wissenschaft : 1769. p. 3i. 
Tab. III. Fig. I.
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trinligste , ikke havde opstillet den ved Siden af Desaguliers og 
Triewalds. v)

XXV. Thedens Ten tila tor.
Denne er beskrevet cc) i Aaret 1771 ; dens Indretning 

grunder sig ligeledes paa det forhen anförte Princip, at opvar
met Luft söger hen til den överste Deel al Værelset.

Den bestaaer i et Trækror og i et Pusterör. Trækroret 
holder 8 Tommer i Diameter, anbringes nede ved Gulvet og 
lober igjennem Muren ud i den frie Luft; Pusteroret derimod 
sættes överst i Værelset, er tragtformigt og holder 14 Fod i 
sin störste Vide, som vender indad. Begge Bor kunne, naar 
fornödent gjöres, tillukkes med en Prop. ’’Hver Morgen siger For
fatteren, forend jeg forbandt de Syge, lod jeg Proppene tage 
bort. De Syge bleve imidlertid godt tildækkede. Inden 3. Time 
var Værelset luftet og reent. Efter Forbindingen blev samme 
Forsigtighed anvendt, og Luften renset. Det samme skeete 
igjen om Aftenen, Disse Trækror gjorde alt hvad man kunde 
have ventet af Hales’s Ventilator. De ere mindre bekostelige 
og kunde anbringes overalt.” Forfatteren betjente sig som Ge
neral-Chirurg af dem ined kjendelig Nytte i alle sine Latza- 
retter. De afværgede og formildede contagieuse Sygdomme. 
Især er det mærkværdigt, at ingen af alle de Blæserede, som 
laae i de Værelser, der vare forsynede med disse Rör, blev 
angrebet af den saakaldede Mundklemme (Trismus eller Teta
nus). Hofraad Baldinger, som saae denne Ventilator i Thedens 
Latzaretter, har viist dens Nytte i sin Afhandling om Feld-

v) Callisens Dissertalio inaugural, 177I Havniae. p. 5^.
x) Neue Bemerkungen und Erfahrungen i Th. Berlin 1782. p. 147‘ 
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sygdomme. Martini og flere af vore duelige Regiments-Chi- 
rurger have benyttet sig af denne Indretning i deres Sygestuer.

XXVI. Thomas Days XL c th o de.
Denne Methode er ganske forskjellig fra alle de hidind

til anförte. Den grunder sig paa det Princip, at man ved 
Konst skal tilintetgjore Vehiclet for de smitsomme Sygdomme. 
Hvor man f. Ex. troer, at Kulsyre-Gas eller en Putrid Miasma 
er Aarsagen til Sygdommens Udbredelse, der söger man i förste 
Tilfælde at frembringe en Regn af friskt tillavet Kalkvand, i 
sidste Tilfælde derimod en Regn af AEddike. I dette Ojemed 
har Forfatteren foreslaaet Regnmaskinen (Tab. IV) y). 
Den forestiller en Kasse a som indeholder det passende Liqvi- 
dum. Af denne loftes det op ved Pompen b igjennem Roret 
c til Kassen ¿Z, og da denne Kasses Bund e er igjennemboret 
som et Dörslag, saa styrter det tilbage igjen til Kassen a. 
Nok en Maskine af en lignende Indretning findes aftegnet i 
samme Skrift. Denne Fremgangsmaade skal siden Aaret 1784 
være brugt med Nytte i forskjellige Fængsler i Engeland.

XXVII. TVaiilerses Ventilator.
Denne bestaaer z) af 2 Bælge Fig. 43 a b, og af en ledig Skuffe 

c c y for hvis Aabning d man anbringer Pusteroret. Bælgene

y) Gedanken über die verschiedene Methoden und Mitteln ansteckende 
Luft zu reinigen u. s. w. von Thomas Day aus dem Englischen. 
Altenburg 1780.

z) Recueil de planches de l’encyclopedie. Tom, V. a Paris j 787. Planch. 
j56. n, 2. Fig. 1271 og 1272, 
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ere omtrent af samme Beskaffenhed som i Venturas Ventilator. 
Brættet e under den nederste Bælg, er beslaaet ined Jern e. d. 1. 
at den kan udvide sig ved sin egen Tynge. Dette Bræt er og- 
saa forsynet med en Aabning yg og en Ventil g, som tillader 
Luften at gaae ind i Bælgen b. Bunden af Skuflen c har li
geledes en Aabning i og en Ventil som ligger oveni Skuf
fen, vendt indad imod dens Hulhed. Dens Aabning i opfan
ger Luften medens den nederste Bælg b trækkes sammen. Den 
överste Bælg a derimod udgjör en fælles Hulhed med Skuffen c, 
og afgiver ligesom et Reservoir for den opfangede Lult. Dette 
Apparat indsluttes i en tæt firkantet Kasse ni, hvis Störreise 
er nöje afpasset efter Skuffen c, saa at Luften ikke kan snige 
sig fra dens nedre til dens ovre Afdeling n o. Neden til har 
denne Kasse en stor Aabning y? for Sugeroret. For at formindske 
Frictionen, forsynes Bælgenes bevægelige Bret paa alle Vink
ler med en lille Metal Rulle, som löber paa Kassens indven
dige Overflade. Af denne Ventilators Indretning sees, at Kraf
ten , hvorved den sættes i Bevægelse, maae anbringes paa dens 
nederste Bælg, saalcdes at Brættet e loftes op til Skuffen c. 
Medens dette skeer, drives Luften fra den nedre Bælg b op i 
den ovre a og suger ligesaa megen Lult igjennem Aabningen p 
ind i Kassen. Ved 3 til 4 Stod fyldes saaledes den överste 
Bælg a, og udblæses da Luften uden Ophor med en lige Grad 
af Hastighed. Sugeroret trækker derimod kun stödeviis, hver- 
gang den nedre Bælg loftes op. Antager man, at dette skeer 
3o Gange i et Minut, og at der tabes -f- Deel af Maskinens 
Virkning ved Luftens Sammentryk i Bælgene ; saa kan man 
regne, at Wanlerses Ventilator efter sin Störreise udpomper 
I2GOO Kubikfod Luft i hvert Minut, og at fölgeligcn dens Virk
ning er langt ringere end Hales’s, Desaguliers, Triewalds eller 
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Venturas. I det folgende skulle vi. see, at Forfait efter Mar
chai de Caftries Ordre har sammenlignet Virkningen af denne 
Ventilator ined sine Trækovne. Iler vil jeg kun tilföje, at 
Brættet h i Kassen Tab. 3. Tig. 46. blev loftet heelt op under 
Bælgens Sammentrækning, og at det sank ned igjen under dens 
Udvidelse.

* I y ¿ > ¡91 Li, 7 'fi H - ' C' '• ' >

XXVIII. Lidstrôms Ventilator.
Denne er en Efterligning af Triewalds Luftpompe ; den 

bestaaer af en firekantet Trækasse Tig. 44’ a> som i Midten er af- 
deelt ved et lodret Skillerum 7?, hvori findes 2 Ventilatorer c c, 
soin begge aabne sig bagtil. Paa den forreste Side af Kassen d 
ere ligeledes 2 Ventiler e e, som aabne sig bagtil, eller indad 
til Kassens forreste Rum f, og paa den bageste g atter 2 Ven
tiler h /z, -som aabne sig bagtil eller udad. Laaget af Kassen 
er bevægeligt: det bestaaer af 2 Klapper i kf som ved en Snoer 
kunne loftes op. Paa deres Rand ere de ved Segldug Z, eller 
bedre ved Læder, forbundne med den ö verste Rand af Kassen, 
hvorved Luften forhindres fra at trænge ind. Disse Klapper 
hæves og falde ned vexelviis ved en stram Snor m, der er fast
gjort fra den enes Overflade hen til dens andens. Mechanis
men bestaaer altsaa blot deri, at fortynde Luften i det ene Rum 
af Kassen ved at oplöfte det dertil svarende Laag, og derved 
nöde den udvendige Luft til at træde ind igjennem de 2 for
reste Ventiler e e. Denne Luft jages derpaa igjennem de 2 
mellemste Ventiler c c ind i det bageste Rum g ved at lade 
Laaget i synke, og paa samme Tid hæve det bageste Laag k. 
Naar derpaa dette falder ned, saa drives Luften ud af Kassen a 
forbi de 2 bagestc Ventiler li h.

Vid.Scls. Skr.IIDtl, IH*fte.  T



For at samle baade den Luft, som drives ind, og den 
som jages ud af Kassen, er der paa hver Ende af Kassen an
bragt et Rör u o, som ved Communications-Rör kan ledes hvor
hen man vil.

Man indseer let, at man kan efter Gotbefmdende bru<*c  
denne Maskine baade til at pompe den fordærvede Luft ud, 
og til at bringe frisk Luft ind. Den virker dog kun ved hvert 
andet Stod, og kan fra denne Side betragtet ikke sættes i Lig
ning med Hales’s eller Venturas. Den har derimod det For
trin, at den er simplere. ■—■ Af denne Ventilator, der saavidt 
jeg veed, endnu ingensteds findes beskrevet, har vort Admiral!*  
tets-Kollegium erholdt en Model fra Sverige, hvorefter det i 
i denne Tid lader forfærdige flere deslige Maskiner til dermed 
at anstille Forsög paa de kongelige Skibe.

ALAVJV. Forfaits Ildmaskin'e. '

Den franske Söekrigs-Minister Maréchal de Castries havde 
givet Ordre, at der i den Brester-Havn skulde anstilles nøjag
tige Forsög med Wanlerses Ventilator.

L'Academie de marine, som stod for disse Forsög, ud
valgte Forfait til dets Kommissair i denne Henseende. Denne 
ellers oplyste Mand, kjendte, som han selv siger, den Gang 
hverken Suttons eller Duhamels Forslag; men Montgolfiers 
aerostatiske Forsög, som grunder sig paa det samme Princip, 
lod ham dog formode, at det var muligt, ved Ildens Hjelp at 
forbedre Skibsluften. Han meddeelte bemeldte Academie denne 
sin Formodning, og da den her blev fundet rimelig, saa be
falede Ministeren, at der ogsaa skulde anstilles Forsög i denne
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Anledning, d) Forfait lod nu indrette en Ovn af samme Byg
ning, som Kabyssen paa de engelske Skibe Fig. 45 ? dens
Arnested a a, som er firkantet, holdt 9, dens Comfur b b 4 
Kubikfod. Skorstensroret c var 27 Tommer, og begge Træk
ror Fig. 46 d d, sammentagne Tommer i Qvadrat. For 
at kunne bestemme denne Ovns Virkning , som Ventilator, lod 
han forfærdige en tæt firkantet Trækasse Fig. i hvilken han
anbragte Trækrorenes Mundinger f f. Paa Kassen lod han 
udskjære et rundt Hul g og forsynede den indvendig med en 
nedhængende bevægelig Klap h og en graderet Halvsirkel z", 
der kunde tjene som Scala. Saasnart Ilden var entændt over 
hele Risten, löftede Klappen sig i Höjden til en Vinkel af 3o 
Grader, og da Ovnen var bleven heed, til 4°o« At Ovnen 
trak, var fölgeligen upaatvivleligt. Klappen holdt sig uforan
derlig paa den angivne Höjde henimod 3 Timer; efter denne 
Tid sank den lidt efter lidt ned til den 3o°. Saaledes stod 
den endnu efter den fjerde Times Forlob, da Forfait lod Ilden 
slukke og Trækrorene anbringe til Wanlersers Ventilator. Mær
keligt er det imidlertid, at Luftens Træk ikke slukkede et an
tændt Lys, naar det blev holdt for et af Ovnens Trækror, hvil
ket dog Sutton forhen havde angivet i sin Rapport.

Forfait lærte af dette Forsög, at Ilden, anvendt paa 
anförte Maade, ikke virkede med samme Eftertryk, som Van- 
lersers Ventilator. Lykkeligviis faldt han paa den Tanke, at 
Ovnens Indretning endnu ikke var den fordcelagtigste ; thi:

a) Encyclopédie. XXXXIV. Livraison. Marine Tom. III, p. u.
O Recueil de Planches de ¡’encyclopedic. Tom. V. PI. 156. No, 3. 

Fig. 1275.
c) 1. c. Fig. 1276.

T 2
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1) Var Forholdet af Comfurets Störreise til Arnestedets 
Capacitet som 4 til 9 eller som 2 til 27 og folgeligen, maaskee 
Ilden for svag til at opvarme en Luftmasse af saa stor Omfang.

2) Hindrede Arnestedets firkantede Figur Luften i dets 
Vinkler fra at opvarmes til den fornodne Grad.

3) Var Skorstenen ikke heller farenet med Arnestedet 
paa den fordeelagtigste Maade ; den fortyndede Luftj som skulde 
stige vertikal i Höjden, maatte næsten linde Modstand over
alt; der maatte samle sig Dunster i Omkredsen af Skorstenens 
Aabning i Arnestedet, og ligeledes hindre L.uften i sin Udgang.

4) Skorstenen syntes ham endelig ogsaa for kort; den 
kolde Atmosphære condenserede nemlig saavel Dampene 3 som 
den fortyndede Luft alt for nær ved Ilden.

Disse Betragtninger ledte Forfait til at forandre Ovnen 
efter Tegningen Fig. 47 Denne forestiller en Kobberovn a 
af pæreformig Figur, 3 Fod höj og 3o Tommer viid i sin 
störste Diameter, b er Comfuret, hvorpaa Ilden antændes, c c 
Trækrorene, hvert paa 24 Tomme i Diameter, d Skorsteensrö- 
ret, e en Kasse, til at holde Vand i, at ikke Skorstenen skulde 
blive gloende, f en Dör, hvorigjennem Kullene lægges ind og 
slukkes; for at afværge Brand, ere Trækrorene c c böjede, 
og Askefanget g forsynet med Vand. Comfuret b holder -få 
Kubikfod; Arnestedet, eller Ovnens indvendige Rum Var
men fordeles altsaa i den Ovn efter Forholdet, som 22 til 
64, eller som 1 til 3 ; dens Virkning maae folgeligen være 9 
Gange saa stærk, som den foranförte.

Med denne Ovn anstillede han folgende Forsög :

d'y 1. c. Fig. 1277« 1278. 1279.



Förste Forsög.
Da Ilden var vel antændt, lioldt Klappen sig oploftet 

mellem den q.5 og 28o. Man var nödt til, af og til at aabne 
Dören til Askefanget for at skaffe Ilden Luft. Tilsidst blev 
den ovérste Deel af Ovnen saa heed, at Vandet i Köl-Karret 
begyndte at koge, og Skorsteensröret, som var af Træ, fan
gede Ild.

Forfait sluttede af dette Forsög, 1) at Luften i Ovnen 
ikke blev fornyet med den fornödne Lethed , og at man fölge- 
ligen maatte gjöre Trækrorene videre. 2) At Ovnen i det Hele 
var for tynd, og at den desaarsag blev saa hastigen gloende, 
at man fölgeligen maatte stöbe den afJern. 3) At Skorsteens
röret maatte forfærdiges af Jernblik eller tykt Kobber.

Andet Forsög.

Han lod paa samme Ovn anbringe 2 andre Trækror; 
hvert af 4 Tommers Diameter og et Skorsteensrör af Jernblik. 
Ilden brændte nu godt uden at man behövede at aabne Dören 
til Askefanget, og Klappen holdt sig bestandig paa den 32°. 
Opmuntret ved dette önskelige Udfald, besluttede han at an
bringe et Trækror af samme Diameter som de forrige, for 
nöjere at faae bestemt det bedste Forhold imellem Ovnens ind
vendige Overflade og Trækrorenes Vide. Paa Kölkarret anbragte 
han en Hane, hvorigjennem Vandet kunde lobe ud. Derved saae 
han sig istand til at kunne fornye det, naar det var bleven heedu

Tre die Forsög.

Ovnen blev pro vet med 4 Trækror; Ilden brændte stærkt, 
Klappen holdt sig paa 35 og 36°. Ved at fornye Vandet 
hver halve Time, blev Skorsteensröret ikke saa heedt at det
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kunde gjöre Skade. Da Forfait saaledes havde erfaret at Luf
tens Træk var bleven foröget hvergang Trækrorene havde faaet 
en större Diameter, saa vilde han ogsaa see, oin ikke dette 
havde sine bestemte Grcndser.

Han . lod i dette Ojerned et af disse Rors Munding i 
Trækassen stoppe til ; men Klappen blev desuagtet staaende 
paa 36°. Tre Trækror, hver paa 4 Tommers Diameter, vare 
altsaa tilstrækkelige for hans Ovn. Man kan folgeligen fast
sætte som en almindelig Regel, at Indretningen efter den an
givne Figur bör staae omtrent i det Forhold, at der til et 
Coinfur, hvis Cubus er — 22, og til et Arnested, hvis Capacitet 
er = 6*4,  höre Trækror der svare til Viden af Skorsteensröret, 
som 3 X 42 : ? det er som 48 : 36, eller som 4 til 3.

Saavidt var Forfait kommen med sine Forsög da en 
Mand, som var övet i Physiken, og stod i Forbindelse med 
Englands berømteste Lærde, raadede ham fra at anvende des
lige Trækror til Skibs. Man havde nemlig, som lian forsik- 
krede, i Engeland forkastet Suttons Rör, fordi de undertiden 
havde foraarsaget farlige Tilfælde; især skulde brændbar Luft 
være bleven udviklet ved Dccompositionen af gjærende Sub- 
standser, og ved sin Gjennemgang gjennem Rorene have for
aarsaget heftige Explosioner, slaaet R-örene itu og antændt 
Ild paa forskjellige Steder i Skibet. Denne Efterretning, frem
sat af en saa oplyst Mand, maatte, som naturligt, bringe For
fait i nogen Forlegenhed; dog fandt han sig ogsaa snart bero
liget i denne Henseende ; thi :

1) Var det ham utroligt, at der i Lasten, paa Banjerne 
og Twischendecks skulde opholde sig nogen betydelig Mængde 
brændbar Luft. Man har nemlig aldrig bemærket, at Luften 
i disse Rum har antændt sig, naar man er gaaet omkring med 
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Lys, hvilket dog maatte skee, hvis den indeholdt brændbar 
Luft. Den største Part af Skibsluften er Qvælstofgas og Kul
stofgas.

2) Om der end udviklede sig lidt brændbar Luft i Ski
bet, saa maatte denne snart stige i Højden og jages ud igjen- 
nem Lugerne, da den som bekjendt, er lettere end Atmos- 
pliæren og de anførte Gasarter.

3) Kunne Trækrorene anbringes saaledes, at de ende 
si^ nederst i ethvert Rum af Skibet,, hvor ingen brændbar Luft 
kan linde stadigt Ophold.

4) Den. brændbare Luft, som muligen kunde findes i 
Skibet, maae være af samme Natur, som den der udvikler 
sig i Moradser og af dyriske Substanser, men denne Luftart 
detonnerer ikke, endskjönt den lader sig antænde. Naar brænd
bar Luft skal detonnere, saa maae den ogsaa være blandet i 
et vist Forhold med atmosphærisk Luft. Den Luftart f. Ex., 
som man erholder ved at opløse Jern i Svovlsyre, maae forenes 
med 2. Dele reen Atmosphære. Dersom Forholdet af den brænd
bare Luft er större, saa detonnerer den enten svagt eller slet 
ikke, men forbrænder roligt; og omvendt naar Forholdet af 
Atmosphæren er större, saa skeer kun en simpel Decrepitation, 
men ingen voldsom Explosion. Skal endeligen en saadan De
tonnation være farlig, saa inaae den skee i et indesluttet Rum, 
f. Ex. i Voltas Pistole.

Forfait fandt ingen af disse for Explosionen nødvendige 
Betingelser ved sin Ildmaskine, og syntes derfor oplivet i sit 
FIaab om dens nyttige og trygge Anvendelse til Skibs. Men 
paa det at han ikke for sildig skulde beklage, at han var ble
ven bedraget af hypothetiske Speculationer, saa anstillede han 
endnu folgende afgjôrendç Forsög.
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Ilan lod sætte et firkantet Kobberror soin Skoråteen 
paa Ovnen. Det holdt en heel Fod i Qvadrat. Alle 4 Træk
ror fæstede han til samme Trækasse som blev brugt ved de 
forrige Forsög. Han tillavede nogle Potter brændbar Luft ved 
at oplose Jernfiilspaan i Svovlsyre, og gjemte den i en vel 
tilproppet og forseglet Steenkrukke. Da Ilden brændte godt, 
stod Klappen paa 42° og holdt sig bestandig paa denne Höjde. 
Han tog derefter et af Trækrorene ud af Kassen, hvorved Ov
nens Virkning blev formindsket til den 4°°*  Efterat han nu 
havde beordret en Mand til at holde Vand i Beredskab, og 
een til at iagttage do Forandringer, der maatte foregaae ved 
Skorsteensröret, tog han selv Tolden af Krukken og lod den 
brændbare Luft fare ind i Ilden igjennem det frie Trækror.

Resultatet af dette Forsög var folgende : Virkningen af 
denne Gasarts Forbedring var aldeles umærkelig;, man hörte 
ikke det ringeste Knal, fornam ikke den ubetydeligste Varme 
ved Trækrorets Munding, og Klappen blev staaende ubevæge
lig paa den angivne Höjde. Den eneste Forandring man be
mærkede var, at Flammen syntes at spille lidt stærkere i Skor
steensröret, og at B-ögen især i Förstningen var hyppig og 
stinkende. Det er fölgeligen klart, at man intet har at be
frygte af deslige Ildmaskiner, om der end virkeligen udviklede 
sig brændbar Luft i Skibets nederste Rum.

Endcligen bör jeg her endnu meddele et par Bemærk
ninger, som sætte Virksomheden af deslige Træk-Ror uden for 
al Tvivl. De findes i en Afhandling, som Cadet de Vaux, General 
Inspecteur over Sundheds-Anstalterne i Paris, har oplæst for 
l’Academie Royale des Sciences den 2.5 Januari 1783 <?). Et

e) See ogsaa Journal de physiqve 1783. St. 3. p. 229. og Journal des 
Mines Anno IV No. 14. p- 2. og 3.
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Par Brönde vare saa mepliitiske, at adskillige Mennesker, som 
vilde rense dem, vare bievne qvalte. Man ansaae dem for 
utilgængelige. Forsk jellige chemiske Midler vare bievne an
vendte til Luftens Forbedring, men uden ringeste Nytte. En
delig anbragte de Vaux en Reverbereer-Ovn over Brönden og 
lod et Jernrör lobe fra Ildstædet ned i den fordærvede Luft. 
Da Ilden havde brændt 4 Time, kunde man alt uden Besvær
lighed stige ned i Erfindens Dybde. Det hele pnevmatiske Ap
parat, som blev anvendt ved disse Forsfig, findes aftegnet i an- 
ffirte Skrift p. ^44- TI. TL

^VATAF. ó1t. M a r ti ti s Ve ti ti la to r.
Dennes Virkning grunder sig paa den simple Forudsæt

ning, at et Trækrfir, som staaer frem i Atmosphærcn med den 
ene Ende, letter den fortyndede Lufts Udgang af et indsluttet 
Rum, naar Vinden kun har Adgang til Rorets udvendige 
Aabning i en obliqve Direction fra neden opad. I denne Hen
sigt lod St. Martin *)  forfærdige den Maskine, som forestilles 
Tab. 48; det er en firkantet Trækasse a, forsynet med 2 Aab- 
ninger b , som kunne tillukkes ved et Skod ; fra denne Kasse, 
soin anbringes i Værelset, udlober et vertikalt Kobberror c 
ined en fri Aabning i Atmosphæren. Paa Rorets fiverste Ende 
sidde 2. Kobberhatte d d, af Figur som en omvendt Tragt, 
den nederste er fæstet med sin smalere Deel til Omkredsen af 
Rorets Munding, den överste staaer vertikalt over hiin, un
derstottet af 4 Stolper, Hattenes Störreise hör være afpasset 
efter Rorets Munding :

Er denne f. Ex. A B C D, saa bliver Formen af den 
nederste Hætte som 13 : F — i±, A : B : og F : T= A : B.

Journal de physiqve Sept. 1788. Magazin für das Neueste aus der Physik. 
VI. B. I St. p. 81, og Gehlers physikalisches Wörterbuch, 4 Th. p. 429. 

Fid. Sels. Skr. II Del, I Hrfte, U
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Den Överste derimod, som B : Al : = î-^ A : B : og B : N : — 
A : B ; dens Virkning beroer pira, at Vinden blæser ind mel
lem begge Hætter JM : T.

At denne Indretning, hvor den kan anbringes, f. Ex. 
over Skorstene , virkelig foröger Luftens Træk, har man sögt 
at bevise dermed, at Elammen af et Lys, holdt for en af Kas
sens Aabninger, indsuges stærkest naar Hætterne ere satte over 
Roret. Et Forslag om dens Anvendelse til Skibs skulle vi 
prove i det folgende (vide Parrots).

ACA AlZ. P a rro is L uf trenser.
Denne bekjendte Mathematicus har støttet sit Forslag 

paa en vidtløftig og skarpsindig Theorie. *)  Franklin, Cavallo og 
II. have nemlig viist, at to Rum af ulige Temperatur, som sæt
tes i Forbindelse med hinanden, frembringe en dobbelt gjen- 
sidijz Luftstrøm, en oventil fra det varmere ind i det koldere 
Rum, og en neden til i den modsatte Direction. ♦*)  Parrot V1 
derfor, at man for at rense Luften i et Værelse, skal anbrin
ge xde Ror, et nedentil , som kan opfange den koldere og 
tungere Atinosphære, og et oventil, som kan lade den ud 
igjen, naar den er bleven opvarmet og lettere. Men da den 
Træk saadanne Ror kunne frembringe, ikke har den fornødne 
Styrke, saa har han ydermere sögt at understøtte dens Virk
ning ved 2 Ventilatorer. Over den udvendige Munding af det 
Överste Rör anbragte han nemlig ade Vejrhætter, der i det væ
sentlige ere af samme Indretning, som St. Martins, hvis For
slag han dog efter egen Tilstaaelse ikke kjendte. Rummet 
imellem de anførte Hætter afdeelte han ved perpendiculaire

Zweckmässiger Luftreiniger. Frankfurt am Mayn *793.  8va.
**) Abh. über die Natur und Eigenschaften der Luft. Leipzig 1783 p. j y5. conf. 

Practical Treatise an Chimneys.
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Plader i 8 Celler. Han viser ved skarpsindige Beregninger, 
som jeg for Kortheds Skyld maae forbigåae, at den Hurtighed 
hvormed hans Maskine trækker Luften ud af Værelset, forhol
der sig til den, hvormed Vinden blæser ind imellem Hætterne, 
som 2. til 5. I det Hele grunder han sin Theorie paa den 
Forudsætning, at Vinden stedse farer frem i en horizontal Direc
tion , imod hvis Rigtighed dog Hr. Commandeur Löwenörn i 
Selskabets næst sidste Forsamling, har fremlagt adskillige prac- 
tiske Bemærkninger.

Indretningen ved det nederste Rör stötter sig ligeledes 
paa det ovenanførte Princip; det er forsynet med to Vejrhætter, 
som ere mere tilspidsede og vende deres störste Grundflade 
opad. See Fig. 49- Rummet imellem begge disse Hætter af- 
dc-elte han i 12 Kamniere, de beskyttes mod Regnvejr ved et 
conisk Tag. Vinden, som stoder an mellem begge Hætter, sam
mentrykker Luften i Roret og driver den ind i Værelset. Det 
synes imidlertid, som om Parrot selv ikke har fundet denne 
Indretning fyldestgjorende. Han bifalder derfor, at Libhabere 
forsyne dptte Ror med et af de Vindhjul, der sædvanlig an
bringes i vore Vinduer; eller at man, om Vinteren lader En
den af Roret gaa igjennem en Kakkelovn, for — som Mod
sætning af Suttons og Du Hamels Öjemed — at lokke god 
Luft ind i Værelset. Men synderligt er det især, at han saa 
tillidsfuld har kunnet anbefale sine Trækror til Brug ombord 
paa Skibene, hvor dog hans Theorie ikke er saa ret anvende
lig, fordi Skibets forskjcllige Rum ikke ligge ved Siden af hin
anden men over hverandre; hvor Skibets Krængen og Sling- 
ren desuden hvert Ojeblik forandrer den Vinkel, under hvilken 
Vinden blæser ind imellem Vejrhætterne, hvor han endelig og- 
saa selv raader, at man ved et Eudiotueter fürst skal under-



söge, om den usunde Luit opholder sig överst eller nederst i 
Skibets Afdelinger, og hvor fölgelig det beqvemrneste Sted for 
Trækrorenes Mundinger ikke forud kan bestemmes. Ikke hel
ler turde hans Forslag være udforligt, at anbringe den överste 
Ende af Rorene langs med Masterne., og saa höjt at Hætterne 
kunde rage frem over Masternes yderste Spidse.

XXXII. la n hl a rums XI e th ode.
Denne ved sine sjeldne Indsigter og sine hældige viden

skabelige Arbejder berömte Physikus gjorde först det Forslag, 
at rense Luften i Hospitaler og Fængsler ved at benytte sig af 
den argandske Lampe, istedet for de tilforn omtalte Ovne. *)

Flan anstillede selv de forste Forsög med dette Middel 
i det Tejlerske Laboratorium, hvis Störreise angives til 11,700 
Kubikfod. Resultatet var, at der kun behövedes ~ Time til 
at fornye Luften i saa stort et Rum. Det næstfølgende Aar **)  
yttrede han derfor den Tanke, at samme Indretning ogsaa 
maatte kunde anvendes til Skibs med större Nytte og færre 
Omstændigheder end de ellers brugelige Ventilatorer. Ende- 
ligen rejste han i April Maaned 1799 med en af sine Venner 
til Hellevo’ntsluis, for der at anstille directe Forsög paa Linie
skibet Kortenaur, der var udlagt som Vagtskib. ***)

Han gik frem paa folgende Maade : först anbragte han 
et tragtformigt Blikrör i Storlugen Twischendæcks, derpaa lod 
han dette Dæk tillukke saa tet som muligt, antændte saa Toug- 
værk og Krudt for at opfylde Luften med Rög, hang saa en 
Lampe med 3 Arme i Kompasböjler under Tragtens Munding

*) Letterboden af a3 Dec. 1796; og Greens Journal des PhysikIVB. p, 463. 
**) Letterboden af 3 Nov. 1797.

***) Niewe Konsten Letlerbodfe’af 31 Maj 1797, og Scherers algein. Journal der
Chemie, 3 B. 4*  Heftp. 178. Leipzig 1799.



og aabnede et par Smaaluger for og bag i Skibet for at skaffe 
Atihosphæren fri Indgang. Strax i Begyndelsen saae man, at 
Bögen strömmede saa stærkt henimod Köret, at Lampen neppe 
vilde brænde, og var nærved at gaae ud , men neppe var Time 
forlöbet, förend Luften twischendæcks var fuldkommen renset.

Dette Forsög syntes altsaa at bekræfte Forslagets nyttige 
Anvendelse. Alligevel har man dog fremsat et par Indvendin
ger mod det nemlig :

ß) Skibet var saalcdes bygget, at det Rum hvori Forsöget blev 
aristillet, ikke kunde gjöres fuldkommen tet ; det turde altsaa endnu 
være tvivlsomt, om ikke andre Aabninger i Skibet havde i Sam- 
virkning med de Luger, der skulde tillade Atmosphærens Indgang, 
bidraget maaskee meer end Lampen til Skibsluftens Rensning.

/>) De Besværligheder der turde være forbunden med at 
faae Lampen antændt under Skibets Bevægelse i haardt Vejr.

Den forste af disse Indvendinger er dog som det synes, 
hævet ved den Erfaring, at de Aabninger, som findes i Skibet 
twischendæks og paa Banjerne ikkun under gunstige Omstæn
digheder ere tilstrækkelige til uden Lampens Medvirkning at 
vedligeholde en god og reen Luft; den tilintetgjöres ydermere 
ved de foranförte Forsög i det Tejlerske Laboratorium.

Den anden Indvending, som dog synes mindre vigtig,' 
har ligeledes v. Marum selv hævet ved at foreslaae en pas*-  
sende Forandring i Lampens Indretning. Han raader nemlig : 
at lade de Glas som sættes over dens Arme, indfatte i Ringe> 
saaledes, at man, naar den skal antændes, ikke behöver at 
tage Glassene af, men kun at lofte dem op, hvorefter de igjen 
synke ned ved deres egen Vægt. Ogsaa, lægger .han til, lettes 
Lampens Antændelse meget, naar man i Forvejen bestryger 
Vægen med Terpentinolie.
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Endnu bor jeg her korteligen beröre en Vanskelighed, 
som træffer denne tilligemed alle de andre Ventilatorer til Skibs; 
det hænder sig nemlig undertiden, at man ved stærk Sögang, 
i Storm og Regnvejr, hverken tor aabne Luger eller Poite til 
Atmosphærens Indgang. Omstændigheder, under hvilke neppe 
noget Slags Trækror kan gjore den fornödne Virkning. I denne 
Anledning foreslaaer vanMarum to Kobberrör, hvert omtrent af i 
Fods Diameter, anbragte i en perpendiculair Stilling ned igjennein 
Skibets Dæk; det ene ved Meçsanen og det andet ved Fokmasten. 
Oventil raader han at forsyne disse Rör med en vinget Vejrhætte, 

. saa at de stedse holde deres Mundinger aabne mod Vinden, 
uden dog at tillade Soe eller Regn at slaae ind i Skibet.

Den her omtalte Anvendelse af den Argandske Lampe 
var det, som i Fjor tildrog sig dette Selskabs Opmærksomhed, hvil
ket derfor paalagde dets physiske Klasse at igjentage de anförte 
Forsög. Maaskee erholder jeg Tilladelse til, naar disseere til
endebragte, at fremlægge Resultatet deraf for Selskabet.

Dette Middel er i ¿ivrigt ikke heller nyt. Du Hamel 
f. Ex. fortæller : ved det forste Anlæg af Drivehuset i Jardin 
du Roi, havde vi midt i Huset under Loftet anbragt en Lanterne 
for deri at sætte Voxlys. Men om Vinteren, lægger han til, 
vare vi ikke istand til at faae dette Huus opvarmet. Luften 
.steg nemlig, saasnart den blev varm, op i Lanternen, og ud 
igjenem dens Rögfang, saa at Rummet var ganske koldt neden 
til, medens Lanternens Glasruder sprang itu af Hede. J')

XXXIII. Boswels Rôghat.
Forfatteren til denne Ventilator *)  faldt paa den hældige 

Idee ved Luftens Friction at frembringe den samme Virkning
' /) Mémoires de l’Academiè royale des Sciences Anno 17^8, p. 6.

*) Nicholson's Journ. of Nat. Philos. Vol. 4 P« 5.
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som Vandets Fald igjennem et tragtformigt Ror foraarsager ved 
Baron Wolfs Vandtromme (p.116). Han benyttede sig til den 
Ende af et Rör, dannet som Knæet af et Kakkelovnsror, saa- 
Icdes som det forestilles Tab, 3. Fig. 5o — a er Skorstenen, 
hvorigjennem man vil bortskaffe Rögen eller den fordærvede 
Luft; 3 Röghattens Munding, hvorigjennem Luften skal fare 
ud. Spidsen af Skorstenen belægges ved e c med en Rand af 
Jernblik, for at formindske Frictionen. I Centret af Roghat
tens vertikale Ror (fra e til zz) er anbragt en poleret Jernstang 

* d, som hviler paa en bærende Tværstolpe i Skorstenen. Årti- 
culationen imellem Roret og Skorstenen fyldes med Olie eller 
Qviksölv, og bevares mod Regn og Stöv ved et nedhængende 
Bliktag. Enden b af Roghatten maa være mere udstaaende 
end den övrige Deel af Roret, for deslettere at holde sig drej
et fra Vinden. Man kan ogsaa i samme Hensigt forsyne 
den med et vertikalt Vindflag af Jernblik g). I Knæet selv er 
anbragt en Tragt g, som lober ud i et cylindrisk Rör, og lig
ger i Midten af Röghattens horizontale Deel. Forholdet mel
lem Viden af dette Rör og Röghattens, maa være som i til 3, 
og Forholdet af dets Længde som 2 til 1 imod dets egen Vide. 
Mundingen af denne Tragt G holdes bestandig mod Vin
den ¿ saa at denne ved sin Udfart af det cylindriske Rör kan 
frembringe en Friction imellem Luftpartiklerne og derved for
stærke Pvögens Træk fra a til b. Hr. Gilbert> som först har 
gjordt denne vigtige engelske Opfindelse bekjendt i Tydskland /z), 
mener, at dens Virkning maatte foröges, naar den blev ind
rettet, saaledes som den findes forestillet i Fig. 51. Det væ
sentligste ved denne Forandring bestaaer deri, at Knæet ved

g) Politivennen No. j43. p. 2278.
A) Annalen der Physik Anno 1800, 5 B. 4 St. p. 363.
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a, ikke er retvinklet, men tilrundet som én Deel af en Cir
kelbue, og at Röghattens horizontale Deel, fra det cylindriske 
Rör af, lober strax conisk frem med sin Grundflade vendt 
mod' b. Paa et Drivhuus i Charlottenborgs botaniske Have, 
er denne Ventilator nu allerede i Brug; den vil ogsaa snart blive 
anvendt paa Fyrtaarnene paa Bornholm, og Gjedser Odde paa 
Falster. Det kan ikke fejle, at den inaa kunne forege Virknin
gen af Fornelles Lufttragt (p. 12,4). Den kunde fölgelig benyttes 
med Fordel sem en Skibs-Ventilator, i det mindste saa længe 
Skibene ligge aftaklede i Havnen. Anbragt paa Kabys-Skorstenen, 
kan den tjene til at frie Skibet fra Rög. Den er ikke bekostelig, 
og kræver intet dagligt Tilsyn.

Foruden de hidindtil anförte Ventilatorer har jeg endnu 
fundet folgende anmeldte :
1) En af Ekkartshausen, som skal bestaae i spidse Jernspyde, 

hvormed han vil indsuge Phlogiston af Luften.
2) En, som Hofmecanicus Beyser i Manheim skal have op

fundet i Aaret 1780,
3) En af du Veulleresse, hvormed der i Aaret 1780 er anstil- 

let Forsög paa en fransk Fregat af Navn Sybele ; og endeligen
4) En af Thibault fra Aaret 1788, og een af Robert fra 1795.

Men jeg maae bede Selskabet have mig undskyldt, at jeg 
ikke kan. have den Ære at meddele en omstændelig Beretning 
orn nogen af disse.

De fire har jeg ingen Steds fundet beskrevne, og Thibaults 
skal staae i Mercure de France for Aaret 1788, hvilket Skrift 
jeg hidindtil ikke har kunnet faae til Laans.
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De Forsög , som jeg herved haver den Ære at forelægge 
Videnskabernes Selskab, ere i sin Tid foranledigede ved en 
Opgave, som mig med flere var givet, til Opfindelse af en be
dre Composition end den, som man da brugte, men ej fandt 
sig tjent med.
■>. Ved samme Lejlighed blev mig forskjellige Bronce-Me- 
tal-Pröver leverede, med Begjæring, at anstille Forsög med, 
hvorvidt de kunne anvendes til nye Canoners Stöbning.

Det blev nu min förste Pligt, at gjöre mig bekjendt 
med Egenskaberne af det mig leverede ufuldkomne Metal, for 
at kunne fastsætte de Egenskaber, det fuldkomne bör have, 
samt tillige derved desto sikrere at finde de Midler, hvorved 
hine kunde forbedres.

De mig leverede Metal-Pröver vare deels af gamle deels 
af nye Canoners Masse. Det gamle Metal kunde deles i to 
Slags, hvoraf et var rödt og det andet guulagtigtj i) det rödag*  

X 2
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tige befandtes meest skjört under Hammeren, og ligesom littet 
under Filen 5 ved at varmes, uden at glodes, usædvanlig skjört, 
og naar det bliver stöbt kjöligt, findes det hullet, men varmt 
stöbt, tæt i Brudet; iövrigt er det letsmelteligt. Ved Lignel
ses Forsög fandtes dette at bestaae omtrent af

I2g Dele Kobber.
10 à 12 Dele tinhaltig-kobberblandet Regulus-Antimonii.
4 dito Zink.

2) Det gamle gule Metal befandtes blödere end hiint, var lige
ledes glat under Fiilen, lidet tungsmelteligere og udrnerkende 
skjört ved at varmes. Ved Smeltning yttrede det mere Vil
lighed til Foraskning, men iövrigt ved Skifte af kold og varm 
Stöbning, forholdt det sig som forrige.

Paa bemeldte Maade befandtes dette gule Metal at be
staae af

96 Dele Kobber.
12 dito engelsk Tin.
3 dito Zink.

1-1 dito Wismuth.
Begge gamle Metaller vare, baade saaledes som de faldt mig 
i Hænde, og efter de dermed foretagne Smeltninger, deri eens- 
artede, at de vare temmelig jevnblandede, i Brudet buble-el
ler blæreformige, og af metallisk Anseelse, samt at de ved 
kold Smeltning tabte 7 à 8, men i varm og munter Smeltning 
ikkun 4 à 5 proCent.

De nyere Canon-Metaller havde en mere graaeagtig 
Farve i Brudet, vare haardere under Filen og Hammeren, samt 
strengsmelteligere, men i Brudet ujevnblandede, med en ube
stemt hullet, askefarvet, knubbet og slaggformig Anseelse, ved 
Omsmeltning i munter Ild, tabte de 10, men ved langsom 
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Hede, la à i5 proCento. Det udbragte rene og tætte Metal, 
var nu blödere, lidet traadigt og metalliskfarvet i Kjernen, men 
imod Overfladen, fiinkornigt, graaeagtig og haardere. Ved denne 
Omarbejdning vare af de tabte Bestanddele det meste Tin.

Disse Metaller befandtes ved Vejledning at bestaae af
i oo Dele Kobber.
13 dito Tin.
2. dito Zink.

eller som ved en anden, 
af loo Dele Kobber.

io dito Tin.
For saavidt den fuldkomneste metalliske Natur og Beskaffen
hed, eller om jeg maae bruge de Udtrykke, Metalliskhed el
ler Metalliditæt, er en höj Nødvendighed ved et godt Canon- 
Metal , saa fortjene de gamle Metaller Fortrinet for de nyere, 
men dennes Haardhed og mindre Tilbøjelighed til Smeltning, 
som ligeledes er en Fortrinlighed og en höj nødvendig Egen
skab ved Canon-Metal, synes at have givet det Fortrinet, som 
dette og kan fortjene, naar man derved tillige kan forene den 
gode ligesaa nødvendige Metalliditæt, som det ældre Metal 
medfører J thi derved vilde det baade have mere Fastighed, 
fælles Gavnligded til Omsmeltning, og Eensformighed efter 
Udstöbningen.

Efter min paa Erfaring grundede Formodning, kommer 
det paa Frembringelsen af et godt Canon-Metal fornemmeligst 
an derpaa, at conferere de dertil egentligst fornødne Metaller, 
deres Metalliditæt.

De gamle Smeltere have formodentlig været bekjendte 
med de ved sidst berørte Metaller befundne Fejl, og deraf 
taget Anledning at fastsætte : at ligesaa nødvendigt det er, at 
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det dertil fornödne Kobber behöver en vis Qvantitet Tin, for 
ved sin Sej hed tillige at faae Haarhed og Tæthed, saa nød
vendigt er det og, naar disse tvende Egenskaber ej skal tabes, 
at drage al mulig Omsorg for, at det sammensatte Metal be
holder sin Metallidilæt, fordi Metallet i modsat Tilfælde, 
taber ej allene disse, men faaer og flere Fejl. De indsaae, 
at Metallet tabte under Sammensætteisen af Kobber, og Tin
net sin Metalliditæt, og derved begges fuldkomne Sammen
hæng, formedelst Tinnets overordentlige Tilböjelighed at for
vandles til Aske, som foraarsages deels formedelst den højere 
Grad af Ilede, som Kobberet under dets Smeltning behövede, 
og deels ved den store Mængde af Luft som ved samme Tid 
virkede paa Metallet, men især paa Tinnet. Denne Tinnets 
Forvandling til Aske, have de, som det synes, sögt at fore
komme ved Indblanding af Antiinoniuin eller af Wismuth, vel 
og begge tillige, og have derved opnaaet de e.de Ojeined, 

at bibeholde den metalliske Natur, og 2) at Tinnet nu vil
ligere blev hængende i Kobberet, baade under Smeltning og 
Afkjöling i Formen, fölgelig faaet et mere eensblandet Metal. 
Men da Kobberet for at blive tæt og haardt nok, »behövede 
en anseelig Qvantitet af Tin, og dette igjen, til sin Conserva
tion, saa megen större Tilsats af Antimonium eller Wismuth, 
saa indfandt sig derved disse Fejl, at Metallet nu og blev me»- 
•get skjört, og i Tilfælde af stærkt Brug og derved, modende 
Ileede, fik en alt for stor Letsmeltelighed. Det synes, at da 
værende Tider og Omstændigheder have tilladt dem at over
see ommeldte Fejl ved deres Canon-Metal, maaskee enten fordi 
man den Gang ej, som nu, biugte Canoner og Mörsere til ha
stig paa hverandre folgende Skud, og de altsaa ikke heller saa 
let stod Fare for at tage Skade, eller og maaskee fordi, at de 
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af ade onde Moder, helst har valgt det, som ved Omarbejd
ning kunde gjöres godt igjen, uden synderlig videre Tab end 
Omsmel tilings-Omkostningerne.

Disse gesvinde Skud og de derved brugende stærkere 
Ladninger, virkede anderledes paa det nye haardere og mindre 
smeltelige Metal. Dette, som i Støbningen synes ikke at falde 
saa tæt, men er tildeels meget askeblandet, folgelig ikke fuld
kommen sammenhængende, medförer altfor ofte store og smaae 
Aabninger i Metallet, er udsat for, endog strax efter Stöbnin
gen, at fyldes med Propper, eller ved stærk Brug, at faae dybe 
Huller, bliver i en Hast ubrugbart, det medförer dernæst det 
betydelige, ja vel og uovervindelige, Onde, at det ved Om
smeltning snarere bliver værre end bedre, saa og deryed taber 
overordentlig meget baade i Qvalitet og Qvantitet.

Resultatet af mine forhen yttrede Bemerkninger og For- 
sög over de gamle og nye Metallers Egenskaber, blev dog at 
give det nye Fortrinet, naar det tillige lykkedes, at meddele 
samme de gode Egenskaber, som det gamle Metal saa fortrin
lig ejede, ihenseende til Metalliditæten, hvad enten det nu 
maatte skee ved en ualmindelig Smeltningsmaade, eller ved et 
andet Hjelpemiddel : I hvilken Henseende jeg fandt det for 
nödvendigt, som Formaal for mit Arbejde, at fastsætte folgen
de Egenskaber hos det Metal, som med Föje kunde anprises 
til Canoner eller Mörsere, og jeg tör saa meget mindre tvivle 
paa de hertil anförte Egenskabers Tilstrækkelighed i dette Fald, 
som en af mig leveret Metal-Pröve, efter en anbefalet Prö- 
velse-Maade, baade har viist Muligheden, og tillige at have 
været det fortrinligste Metal blandt andres, ligeledes indleverede 
Prö ver.
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Denne heromtalte Prövelses-Maade bestod fornemmelig i 
Undersøgelsen af Metallets Sammenholdighed og Haardhed, 
hvorefter det syntes at Vedkommende vare gaaet frem i Val
get af deres Metal Compositioner, omendskjönt at disse to Ting, 
uagtet at de ere Hoved-Egenskaber, dog langt fra ikke ud- 
gjöre alt det, som til det her forlangte Metal udfordres. Dets 
Egenskaber skal jeg neden for anføre, og de beiindes tillige 
hos de af mig anbefalede Compositioner, naar samme kun bli
ve behandlede paa den Maade, som passer sig paa de ber 
brugelige Metaller.

Ved Støbningen af et got fortrinligt Canon-Metal, maae 
man efter mine Tanker have Hensyn til folgende Egenskaber :
1) Maae saadant Metal ikke være kostbarere end det hidindtil 

brugte gamle eller nye Metal.
2) Maae det ej gjöres af saadanne Ting, som ere vanskeligere 

at bekomme end hine.
3) Maae det ej være vanskeligere at behandle, end at det uden 

store Omstændigheder lader sig iværksætte (en Sagen uved
kommende Omgangsmaade kan ingenlunde komme i Betragt
ning).

4) Maae det i Hovedsmeltningen ej være strengsmeltigere end 
sædvanligt er i samme Arbejde.

5) Maae det ved Støbningen være jevntlöbende.
6) Maae det under Hovedsmeltningen ej tabe meget af sin 

Vægt.
7) Maae det i den fornødne Grad af Hede, under Smeltning 

eller Støbningen ikke være meget tilbøjelig til Eorslagning.
8) Maae det under Smeltningen, uden stor Vanskelighed, lade 

sig skille fra sin slagformige Uhumskhed.
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9) Maae det ihenseénde til sine Bestanddele og proportionelle 
Forhold, hverken adskilles under Smeltningen eller efter 
Udstöbningen.

10) Maae det være villigt under Udstöbningen at fylde Formen, 
forsaavidt samme er dannet efter de herved tilbørlige Regler.

11) Maae det i Brudet vise sig jevnt og ligeeensblandet ilien- 
seende til sine Bestanddele.

12) Maae det ej være saa blödt, at det lader sig trække til Traad, 
ej heller saa haardt, at det ved maadeligt Slag springer i 
Stykker, men at det vel, skjönt med Magt, kan tage mod 
Indtrykning, følgelig hverken være for sejt eller for skjört.

13) Maae det ved Brugen kunne taale lang Varme, uden en
ten at blive blödt, skjört, eller tilbojeligt til Sprekning , 
ej heller y ttre Villighed til partielle Smeltninger.

14) Maae det ej være haardere, end at det kan bores, sauges 
eller hiles.

15) Maae det ej yttre nogen usædvanlig Svinding i Afkjölin- 
gen, end sligt andet Metal.

16”) Maae det kunne omsmeltes uden noget betydeligt Tab, 
enten i Qvalitet eller i Qvantitet, nemlig under tilbörlige 
Forholdsregler for en deslige Smeltning.

17) Maae det kunne bruges ved forskjellige Calibres.
18) Maae det i Brudet, ved Boring, Fiiling eller Saugning, 

have en metallisk giindsende Anseelse, skjönt tillige være 
af körnig Sammenhæng.

19) Maae det, ved at henligge, ej være meget udmærkende 
tilbojeligt, at angribes af Luften, som sligt andet Metal.

Med faa Ord, det maae i dets hele Sammenhæng være 
et fuldkommen haardt og tillige sejt Metal, naar det skal 
staae sin Prove i Canon og Mörsers Stöbning.

Kirf. Sds. Skr. II Del, I Hafte. Y
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At alle clisse Egenskaber bleve samlede, var mit For- 
maal ved Compositionen af dette Metal, som skulde fortjene 
Fortrinlighed, fremfor de mig til Prove indleverede Metaller.

Sagkyndige ville let indsee, at de her anförte Egenska
ber nærme sig til de ædlere Metallers, og da man, ved at 
söge samme efterlignede, har med Metaller at gjöre, der hver 
og een ere derfra aldeles afvigende, saa maae megen Opmærk
somhed anvendes, naar de forudsatte Egenskaber skal kunne 
opnaaes, og at man derfor har ligesaa meget, om ej mere, 
Aarsag, at have Hensyn til Omgangsmaaden med Metallerne, 
som til Metallerne selv, eller deres proportionelle Sammensæt- 
telsesmaade j eller at et heldigt Udfald, ved Metallernes Sam- 
mensættelse , dependerer af :
1) At have rene Metaller og dem som skal bruges.
2) At treffe den, for det forlangte Metals Natur, proportio

nelle Composition.
3) Af den rette Oingangsmaade bruges ved Metallernes Sammensæt- 

telse, Smeltning og Stöbning, hvorved Metallernes Metal
liskhed ikke allene beholdes, men og, for saavidt muligt, 
ihenseende til de her forlangte Egenskaber, kan gives st orre 
Fuldkommenhed, hvilket ingenlunde kan udfores uden, 
for det

4) Ved saaledes indrettede Ovne, hvorved man er istand til at 
anvende den fornödne Grad af Hede og Luft under Metal
lets Smeltning, alt som dertil behoves en mere eller mindre 
Grad, for det

5) At den her fornödne Brændsel er behörigen törret og ved 
Brugen haves ved Haanden 5 og endelig for det

6) Kommer det höjligen an derpaa, at Arbejderen, under Me
tallernes Behandling, anvender al mulig Opmærksomhed, i 
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Henseende til at gjore sit Metal anvendeligt saasnart det 
til Stöbning viser sig beqvemt, ligesom lian og imidlertid, 
ingenlunde maae forsömme , snarest at befordre Me
tallerne til Smeltning og Foreening: En modsat Omgangs- 
maade foraarsager lios Productet en uudeblivelig Bedervelse 
og Tab, foruden den derved tillige modende Tid og Ilde- 
brands-Spildet, hvilket nöjere omsider, paa behörig Sted, 
som nødvendige Omstændigheder til Fremme for dette Ar
bejde , udførligere skal blive omtalt.

Men paa det at jeg kunde blive bekjendt med de Be
skaffenheder, som moder ved Metallernes Sammensættelse, saa 
vel med de skadelige, for at kunne raade Bod derimod , som med 
de bedre, for at gjöre dem anvendelige, blev det nødvendigt 
fbr mig, at gjore saadanne Forsøg, hvorved jeg kunde errare 
di herhid hörende Metallers Forhold i Ilden, saavel ved en
kelte som dobbelt sammensatte Smeltninger.

Disse Forsøg fandt jeg omsider nødvendige at igjentage 
med större Qvantiteter, efterdi jeg benierkede et andet For
hold ved de mindre end ved de större, hvilket jeg var saa me
get mere nödsaget ikke at oversee, som den Vejledning mine 
Forsös skulde medfore, saavel ihenseende til Sagens Kundskab, 
som til den virkelige Anvendelse, især skulde gavne Metal
smeltningen i det Store. Derfor maatte jeg gjöre mig selv be
kjendt med de der forekommende Moder, og ved de i saafald 
gjorte Anmerkninger give Vedkommende Anledning at fore sig 
samme til Nytte, alt til denne, efter min Mening, vigtige 
Sags hældigere Bearbejdelse, end de mig i Hænde givne Pro- 
ducter vise hidindtil at være skeet.

Og paa det nu min Fremgangsmaade, saa vidt det var 
muligt i de mindre Forsøg, maatte kunne ligne de store Smelt- 

Y 2
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ninger, ja og ¿1er kunne tildeels blive anvendelige, indrettede 
jeg mig en passelig Smelteovn, som bruges ved Luftdrag, ef
tersom jeg havde bemerket, at de lier brugelige Metaller, be
handlede for Blæsebælgen, afvigede merkelig ihenseende til 
deres Ductilitæt, f. Ex. Kobberet, som der bliver sprödere end 
i en Smeltning ved Luftdrag; for da at undgaae de i saafald 
modende uvisse Resultat, har jeg sögt at holde mig saa nær som 
muligt til den her i Almindelighed fornödne Omgangsmaade med 
Metallernes Smeltning. Tegningen af den her omtalte Smelteovn, 
med tilhörende Forklaring, skal jeg til Slutning fremlægge.

De af mig omtalte Forsög vare folgende :
1 Pd. Gaar Kobber eller 100 Dele.
2 Lod reen engelsk Block-Tin 6^ Deel,

blev behandlet, med Hensyn til slige Metallers Forhold under 
Smeltningen, saaledes :

Kobberet, som det strengsmelteligste Metal, blev forst 
sat udi en saakaldet Uepser-Diegel og bedækket med Kulstöv, 
derefter sat i Smelteovnen og dækket med et passeligt ildfast 
Leer-Laag, Diegelen blev nu neden til, imod Halvdelen, om
lagt med Trækul, derpaa nogle Glöder hist og her lagte, og 
deipaa atter flere Trækul, indtil Diegellaaget; nu gaves Ovnen, 
uden at lukkes med sit Dække eller Laag, liden Træk, for
medelst den for paa Ovnen befindlige överste Trækhuls Aab- 
ning, som dog ej skeete for aldeles, for ej, ved alt for plud
selig Adgang af Luft, at drive Ilden for hastig an, hvorved 
Diegeln kunne staae Fare at faae Sprekker. Naar Ilden saa
ledes var efterhaanden gaaet op og Diegeln var bleven rödglo- 
ende, jævnedes Kullene omkring Diegeln, mere af samme Kul 
lagdes der omkring, og endelig bedækkedes Diegeln 4 a 5 
Tomme höj, med deels Træ- og deels Steenkul af omtrent 2 



Tommers Störreise. Nu lukkedes Ovnens Overflade, eller det 
egentlige Ildstæd, med det dertil anordnede Laag. Gjennein 
formeldte liden Trækliat renses nu Risten , formedelst en Krum
hage 5 da saa denne Aabning lukkes og det underste ved Fo
den aabnedes, i Begyndelsen, ikkun ved de derpaa anbragte 
smaae Dörre> men efter 3. Time, for ganske. Imidlertid, maae 
det i Rögkanalen anbragte Skud, fra Begyndelsen af, være 
aabent, formedelst at drage det derudi anbragte Skud tilbage. 
Trækken vil nu tage mægtig til i Ovnen, Kullene hastig for
tæres, og Heden i og omkring Diegien merkelig foröges. Da 
man imidlertid, hver 6te eller 7de Minut, omstunder ogsaa 
för, dersom Ovnen yttrer stærk Træk., bör undersöge, med et 
Jernspid, om Kullene omgive Diegien overalt, i manglende Fald 
maatte de, dog uden at ryste Diegeln, lettelig stödes sam
men, og Diegeln skifteviis bedækkes med begge Slags Kul, 
som meldt. Efter saaledes at have passet Diegeln, der efter 
Fornödenhed bekvemmest, uden at hæve det egentlige Ovn- 
laag, kan erfares ved Tilsyn gjennein den derudi anbragte 
liden Aabning, der i saafald bor aabnes men strax lukkes, 
vil Kobberet efter à 1 Times Tid være smeltet.

Imod denneTid smeltedes Tinnet i en særskilt Diegel ligeledes 
under Kulstöv, hvortil ikkun behövedes liden Hede, efterdi dette 
Metal smelter uden at glödes. Tinnets tilbörlige Smeltning erfares 
vedat röre derudi med en tör Fyrrepind, som da neppe maae have 
faaet en brunagtig Farve. Nu aabnedes for det smeltende Kobber, 
Tinnet hældtes derudi og blandedes med hverandre, jevn og 
hastig, formedelst et gloende Jernspid.

Paa denne Maade bliber Kobberet ej kjolet og Tinnets 
Foraskning forekommet. Herved er at bemerke, at Kobberet, 
forinden Tinnet tilsættes, maae Yære vel varmtj dette kjen-
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des paa Spiddet, som, naar det bringes rodgloende i Kobber
ret og efter kort R-öring tages derudaf, viser sig livid gloende, 
og ej har nogen Skjel paa Enden. Naar Tinnet er tilsat, 
blandes det hastigt med Kobberet og Blandingen kan nu støbes 
i en Sand», Leer- eller Jern-Form. Sandformen, som ej bör 
være for fugtig, kan strax bruges, Leerformen bör være tor
ret, men Jernformen kan bruges uden anden Forberedning, 
end forud at være smurt med Tælle, Vox eller Harpix.

Ved hver Form hör tillige bemerkes, at der maae gives 
Aabning for Luftens Bortgang, som opholder sig i Formen; 
thi uden det vil Formen ej blive fyldt. Ved större Smeltnin
ger anbtinges derfor Kanaler, livorigjenneni det smeltende Me
tal driver Luften fra sig, vel og, selv stiger iHöjden, og For
men da saa meget vissere kan vides at være fyldt ; i smaae 
Forsog, saasom ved Sandformer, stikker man, paa den ene 
Side, langs med Modellets Huling, smaae Huller, med en glat 
spids og lang Naal.

I den överste Deel af Formen ved Indløbet, bör man 
ogsaa give Rum for endeel Metal, som formedelst sin Tyngde, 
baade tjener til at holde Gusset varmt, og trykke det sammen. 
Uden disse Omstændigheders Iagttagelse, er man ej i Stand til 
at domme om det producerede Metals væsentlige Beskaffenhed, 
endog ikke efter en behørig Smeltning, som alt maae und
skylde den, i saa Henseende, her anbragte Vidtløftighed. I 
övrigt ere de saa kaldede Formflaskers Dannelse, som og Om- 
gangsmaaden ved Formingen, saa almindelig bekjendte, at jeg 
ikke, uden at være alt for vidtløftig, tor tale derom. Men 
det maae endnu berøres, at Metallet, efter Støbningen, saa 
længe det endnu er varmt, ej bör stærk bevæges eller tages af 
Formen, fordi da, endog det meest seje Metal, vil vise sig 
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skjört, hvilket det ellers ikke er, naar det faaer Tid at kjoles 
efterhaanden.

Paa saadan Maade som her, i Henseende til de almin
deligste Omstændigheder, for en Metalsmeltning m. v., engang 
for alle er anfört, har jeg forholdt mig ved efterfölgende Smelt
ninger , hvortil man vil behage at lægge Mærke.

Ved det ovenanførte Forsög, med 100 Dele Kobber og 
6^ Deel Tin, agtede jeg at spore Kobberets Forhold med Tin
net, i Henseende til Tæthed og Haardhed. Productet var, i 
Ligning med Kobber, i Brudet mindre hullet, noget haardere, 
men letsmelteligere, og havde en rödguul Farve, lod sig endnu 
temmelig vel hamre og trække til Traad, det tabte 3 pr.Cto, 
som syntes meest at være Ureenliglighed af Kobber, og sandig 
Indblanding.

Naar denne Blanding smeltes med langvarig Hede, Tin
net tilsættes koldt, ingen Kulstov bruges og Diegeln ej stadigt 
boldes lukket j da har Metallet efter Udstöbiiingen, större Hul
ler i Brudet, er der og mere mat eller toragtig, og har tabt 
6 pr.Cto. lignende sammenbrændt Aske, som, at domme af dets 
Textur og Haardhed, meest var forasket Tin.

Andet Forsög.

13 Lod Gaarkobber, eller loo Dele.'
i Lod engelsk Bl. Tin, el. 7 T9T D.

Behandlet som meldt, gav et tæt sejt Metal af brunguul Farve, 
lignede næsten aldeles foregaaende, men, uagtet at her var 
brugt mere lin, var det sejere end biint, og havde ved Af
gang 44 pr.Cto. I Luften löber det an med en behagelig Guld- 
Farye, som endog ved Ælde bliver skjönnere. Det fortjener 
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Navn af Tambak, og lader sig meget let og got bearbejde til 
Tabatiers, Etuits, Ubrkasser og deslige.

Naar denne Blanding smeltes i en firedobbelt større 
Qvantitet og støbes meget heedt i Formen, synes Tinnet at 
ville skille sig fra Kobberet; det ligger nu mod Overfladen, 
og viser sig der i Brudet fiinkornigt og lidet mindre metallisk- 
glindsende eller askefarvet, end i Kjernen af Metallet. Gydes 
det kjölig i Formen, da beholder Metallet mere en jevn Sam
ling, men er tillige overalt lidet hullet i Brudet og af mere 
metallisk Anseelse, men lader sig got bearbejde.

Tredie Forsög.

io Lod Gaarkobber eller ioo Dele.
i Lod engl. Bl. Tin eller 10 Dele. 

Behandlet som meldt.
I denne Blanding havde Tinnet ej som i næst foregaa- 

ende, frembragt en guul Farve, men mere forandret Kobber- 
Farven til en smudsig rodbrun Farve; dernæst var det haar- 
dere og lettere, samt letsmelteligere, end begge forrige, som 
især beniærkedes ved Omsmeltning. I Brudet var det, efter 
forste Omsmeltning og heed Udstöbning-, tæt, men merkelig 
tinblandet i Overfladen, ved langvarig Smeltning, var det mere 
jevnblandet, men tillige lidet aabent i Brudet, og havde tabt 
mere i Afgang. Denne Afgang, som meest var Tin, yttredes 
mere og mere, saavel i efterfølgende, som foregaaende Forsög, 
under disse 3 Omstændigheder, i) eftersom der befandtes en 
større Qvantitet Tin i Blandingen, 2) ved en langsom Smeltning, 
helst ved Udeladelsen af Kulstovets Brug, samt under aaben 
Smeltning og Luftens Paavirkning, og 3) ved Metallets Om
smeltning j hvortil man behagelig vil lægge Mærke, efterdi
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disse Omstændigheder, som skadende Metallerne, bor gaaes 
af Vejen.

Da jeg fandt denne Blanding, efter forste Smeltning, 
af temmelig passelig Hårdhed, at det ej var meget letsmelte
lig, ej heller meget utæt, men havde den Fejl, at Tinnet ej 
vil blive i Blandingen, saa igjentog jeg samme Forsög med en 
firedobbelt Qvantitet, med den Bemærkelse, at smelte det med 
yderste Forsigtighed , kort for Udstöbningen at blande det vel, 
og at gyde det i Form med mindre Hede end forhen, da jeg 
omsider fandt, at Metallet var temmelig j evn blandet, men var 
i Brudet af askegraae Anseelse, hvoraf jeg maatte slutte, at det 
Tin, som i forste Forsög fandtes i Overfladen, nu stod stöv- 
viis indblandet i Metallet, og at altsaa den fuldkomne Metal- 
leiditet og følgelig den tilbørlig metalliske Sammenhæng mang
lede. Det viiste sig og omsider, tildeels ved den Undersø
gelse, som var anbefalet for at erfare Me tal prøvernes Styrke, 
da, naar hine, nemlig de under de zde forste Forsög, lod sig 
trække z a 3 Linier, da sprang dette Metal under samme Kraft, 
uden at have strakt sig, nemlig ved en Vægt af 9 Skpd. Ved 
dette Forsög erfaredes, at Kobberet nok havde vundet i Tæt
lied, men tabt i Sejhed; men begge Egenskaber bor ved et 
godt Metal findes forenede. Imidlertid sees heraf, at Metal
lernes særskildte Egenskaber, ere Følger af deres særskildte Be
handlinger ved deres Smelt- og Udstöbninger.

Den lierointalte Prövelsesmaade, hvorefter de af mig med 
fleres producerede Metalprøvers Gavnlighed til Canonmetal blev 
antaget som afgjörende og tilstrækkelig, bestod derudi, at Pro
ven blev hængt mellem en stor Vægt og en Blsmerkrog, (kal
det Sneli-Vægt). Loddet paa Bismeren blev nu lidt efter lidt

Vid. Sel». Skr. IIDel, I Hefte. Z 
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flyttet, og det Metal som holdt længst, ved forøget Vægt paa Bis- 
meren, blev anseet for det bedste.

Ved sidst meldte Forsög fandtes, at Metallet, med der 
anførte gode Egenskaber, ej var overordentlig letsmeltelig, som 
gav Anledning til at forsøge, hvorledes Forholdet ville blive 
ved Indblanding af en større Qvantitet Tin.

20 Lod Gaarkobber eller too Dele.
4 Lod engl. Bl. Tin ell. 20 Dele.

Da dette behandledes paa sidst behørig Maade, fandtes, efter 
Udstöbningen og under Hammeren, at det var meget haardere, 
mere graaeagtig i Brudet, og iövrigt, som ved forøget Tilsæt
ning af Tin m. v. er anført. Denne Blanding som til sin Smelt- 
og Udstöbning, ej behöver saa megen Ilede, som forrige Blan
dinger, gav et temmelig jævnttæt, og i Brudet matglindsende 
fiinkornigt Metal.

Resultatet af disse Forsög vare omsider disse, at Kob
beret, ved Tinnets nöje og proportionelle Indblanding, nok 
kunde erholde Tæthed og Haardhed, men at det tillige for en 
stor Deel, tabte den metalliske Sammenhæng og en alminde
lig Metalleiditet, formedelst Tinnets Foraskning under fælleds 
Smeltning.

I Formodning, at Forbindelsen af Tinnet og Kobberet 
maatte falde hældigere ud, naar man ved disse tillige anvendte 
Zink, gik jeg til

Femte Forson.0 '

som jeg dog, for at kjende Zinkens særskildte Forhold til Kob
beret, for det fürste bearbejdede disse allene saaledes :
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1 Pci. Gaarkobber
2 Lod goslaisk Zink.

Kobberet blev smeltet som formeldt, men veel Zinkens Tilsæt- 
telse inaae iagttages, at denne, efterat være smeltet for sig, 
som ej bor gaae yderligere end indtil den begynder at brænde 
med en hvidblaae Lue, samt skee under Bedekkelse med Kul
stov, da bor denne hældes langsomt i det smeltende Kobber, 
og derudi, af en anden Person, strax indröres; thi dersom 
Zinken hastig hældes i det smeltende Kobber, vil det langt 
hedere Kobber, ved Sammensætteisen, pludselig bringe al Zink 
i Brand, og kaste det fra sig, hvorved Zinken ej allene tabes, 
men og Ulejlighed foraarsages for Arbejderen. Man kan og 
tilsætte Zinken usmeltet, i sinaae Stykker blandet med Harpix, 
det inaae da med en Tang bringes paa Bunden af det smel
tende Kobber; kastes det koldt og i store Portioner paa Kob
beret, da tabes næsten al Zink, som brændende og med et 
Knald, formedelst Kobberets pludselige Kjciling, kastes ud af 
Diglen, da Forsøget i sidste Tilfælde er aldeles uvist og Kob
beret, istædet for deraf at kunne faae en guul Farve, vil vise 
sig for det meste med sin naturlige Farve; det er derfor sik- 
kerst at tilsætte Zinken som meldt, i smaae Qvantiteter, eller i 
en smeltet Tilstand. Paa saa Maade behandlet befandtes denne 
Blanding efter en almindelig varm Udstöbning af en guulagtig 
Farve, i Brudet tæt og ligesom fiinstribet, samt blödere og 
böjeligere end forrige Metaller. Ved Omsmeltning taber det 2 
a 3 pr.Ct., ved Afgang i Vægten, som er en Blanding meest 
af Zink-Kalk, der ved Udstöbningen folger med Metallet lig
gende paa Overfladen, og har en sortbrun Farve. Endskjönt 
Zinken ej heller vil blive længe i Kobberet, saa giver det dog 
Kobberet en Letsmeltelighcd, hvorved det omsider behover en 

Z 2
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ringere Grad af Hede for at smeltes, til Skaansel for Tinnet; 
naar det skal tilsættes.

For at erfare Forholdet af en större Qvantitet Zink med 
Kobberet, foretoges det

Sjette Forsog.
1 Pd. Gaarkobber.
3 Lod goslarsk Zink.

Behandlet efter anbefalet Maade, gav et mere blegguult Metal 
end forrige, men blödere og tættere. 3 Dele Kobber og i 
Deel Zink er den blödeste Blanding, er meest guult, og den 
egentlige Messing. Zinkens farvende Kraft og sammes Letfly- 
siggjörenhed paa Kobberet, viser sig endog merkelig i den 
Blanding, hvorudi Zinken ikkun er Deel, som, forbunden 
med en kjön Farve, gjör det fortrinlig brugbart med Kob
beret.

I Forening med Kobber, har Zinken, fremfor Tinnet, 
disse særegne Egenskaber, at Kobberet deraf, under alle Pro
portioner, bliver tættere, sejere, letsmeltigere, altid guulfar- 
vet, og beholder idelig en fuldkommen metallisk Sammenhæng 
og den dermed forbundne Anseelse. Men Zinken skiller sig 
dog omsider fra Kobberet, fordi det let forkalkes, liggende 
som en Flud paa Metalblandingens Overflade.

Da Zinken fandtes villigere at forenes med Kobberet end 
Tinnet, formodedes, at det sidstes desto bedre Forening, ville 
helst ske, naar Tinnet og Zinken forst forenedes, i hvilken 
Hen sende til

Syvende Forsög.
Engelsk Blok Tin og 
goslarsk Zink af hvert 6 Lod.
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hvert for sig blev smeltet med Kulstov, siden blandet og ved 
maadelig Hede stöbt i Form af en Stang. Under Smeltningen 
fandtes det mærkelig, at Zinken ej brændte, som naar den 
smeltes allene. Efter Udstöbningen befandtes denne Qvantitet at 
have tabt 2 Qvintin, men ved Omsmeltningen var Tabet voxct 
til mere end det dobbelte, som var en blandet Aske af besse. 
Efter forste Smeltning var denne Blanding, i Brudet fiinkornig 
og mörkegraae, hist og hor blandet med lysere bladige Partik
ler, som om det ej var gaaet i nöjeste Forening. Det lader sig 
villig dreje og skjere, er blöd og kan blive tjenlig til adskillig 
Redskab, saasom Lysestager, Knivskafter og deslige. Men da 
jeg ved denne Omgangsmaade ikke fandt den Forening mel
lem Tinnet og Zinken som jeg ventede, ligesom og maatte be
mærke, at Tinnets Forkalkning var her usædvanlig stor, saa 
brugte jeg omsider, ved Sammensætteisen med Kobber, hver 
for sig, udi

Ottende Forsog.

16 Lod Gaarkobber.
1 dito engl. Bl. Tin.
i dito goslarsk Zink.

Efterat Kobberet var smeltet og blandet med det smeltede Tin, 
blev*  omsider Zinken, ligeledes smeltet, tilsadt, vel omrort, og 
efterat have faaet fuldkommen Hede, udstöbt. Metallet havde 
en blegröd-guulagtig Farve, var haard, tæt, jevnblandet, fiin
kornig og graaeagtig, lidet metallisk giindsende i Brudet, er 
letsmeltelig, men taber i Vægten ej saa meget, som de Me
taller under 5te og 6te Forsög. Gives det Dannelsen af 
en Klokke, da haver det en god Lyd. Denne Composition 
fandtes af temmelig passelig Haardhed for Canonmetal, men 
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et igjentagen Forsog med en firedobbelt större Qvantitet, faldt 
ej saavel ud, det var tæt og haardt, men Tinnet havde for 
endeel separeret sig, stod i Overfladen af Metallet, som var 
der graaeagtig, fiinkornig og tæt, og i Kjernen guulfarvet, me
tallisk giindsende og fiinstribet. Denne ujevne Blanding, som 
grunder sig paa den större Tilbøjelighed, som Zink og Kobber 
har til hverandre fremfor til Tinnet, som da helst merkes, jo 
mere der er af Zink i Blandingen, hvorved da Tinnet, i en 
smeltende Tilstand, som det lettere Metal, begiver sig paa 
Overfladen, vil formodentlig saa meget snarere y ttres der, saa 
som i de store Smeltninger, hvor Metallet, i en större Qvanti
tet, kan længere beholde sin Flüssighed, og da ufejlbarligen 
blive kjendeligere.

Niende Foi'sog.

I Tanke om, at gjöre et haardere Metal og, naar mindre Zink 
blev anvendt, at Foreningen af Tinnet med Kobberet, kunde 
vise sig mere eensblandet, forsögtes med

16 Lod Gaarkobber.
2 Qv. engl. Bl. Tin.
~ dito goslarsk Zink.

Behandlet som forrige3 gav et mere bleg-guul-rödt, vel blan
det, men, imod Formodning, sejere Metal end sidst omtalte, 
var i Brudet körnig, graaeagtig, og lidet inetallisk-glindsende, 
men ej saa tæt og manglede Lyden, Med Sejhed havde dette 
Metal en udmerkende Haardhed ; havde det dermed havt Tæt
heden , da skulle denne have været en gavnlig Composition 
for Canonmetal — men for at see Forholdet i en större Qvan
titet, igjentog jeg samme Smeltning med en firedobbelt Qvan
titet. Udfaldet var ej efter Önske, thi den idelig modende 



183

Adskillelse, nemlig Tinnet fra Kobberet, blev nu meget mer- 
keligere — Dog foranledigede den særdeles Haardhed, forbun
den med Sej hed, mig til at igjentage samme Forsög, behand
let paa en anden Maade, som jeg iværksatte först ved

Tiende Forsög.

Med en firedobbelt Qvantitet. Da efter at Kobberet var smel
tet, tilsattes först det smeltede Zink, som begge for sig fik 
munter Hede, derefter omrört, hvorved det lidet kjöledes; nu 
blev det smeltede Tin tilsadt, og under vedholdende maadelig 
Hede indblandet. Blandingen fik nu stærk men pludselig Hede, 
02 derefter strax udstöbt.O

Efter denne Omgangsmaade erholdtes et tættere Metal, 
forenet med forbemeldte gode Egenskaber. Ved Smeltningen 
labtes 3 pr.Ct. Denne Afgang blev til det dobbelte ved Om- 
stöbning, hvorved Metallet viste i Brudet, at Tinnet atter 
havde givet sig paa Overfladen, og at Metallet der var graac- 
agtigt, men i Brudet af mere metallisk Anseelse end Yed 9de 
Forsög.

Ellevte Forsög.

Betraf den anden Omgangsmaade med samme Composition, 
men med en ottedobbelt Qvantitet. Derved sögtes især at und- 
gaae Tinnets Forkalkning, formedelst at holde det dermed 
blandede Metal saa kort som muligt i Smelteheden ; i saa Hen
seende sammensattes 4 Pd. Metal, eiter sidsbemeldte Forskrift, 
dog saaledes, at Saminensættelsen af hver Pund skedte for sig, 
med maadelig Hede. For at samle disse 4re Qvantiteter i en 
Masse, opvarmedes en Digel, til den Grad af Hede, som be- 
höyedes til Metallets Smeltnings da sattes udi Diglen, det ene 
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Pund, efterat det andet var indsmeltet, hvorved bcmerkes, at 
Metallet hvergang forinden var vel varmt, eller havde nærmest 
Smeltehede. Ved sidste Tilsats blev Heden foröget til den 
fornödne Smeltegrad, da saa Metallet, efter Forlob af £ Time,, 
blev udstöbt.

Denne Omgangsmaade gav mig det fuldkomneste Metal 
afalle hidindtil anförte, det var jevnblandet, haardt og sejt, 
men derved dog lidet graaeagtigt i Brudet saa linnet dog, 
skjönt for en ringere Deel, end i foregaaende Pröver, var for
asket, ved Prövelsen med Snellvægten, viiste dette Metal sig, 
fremfor hine, fortrinlig stærk. En Stang af 3 Tom. lang og 
3 svage Linier tyk, bar 12. Skpd., imod at hine ikkun bar 
mellem 8^9 Skpd.

Dersom man agtede at benytte sig af denne Composition, 
ville jeg raade, tillige at bruge den her sidst anförte Omgangs- 
inaade ved Metallernes Sammensættelse og Smeltning.

Men saa god jeg end fandt denne Composition, i Hen
seende til de Fortrinligheder samme viiste med andres Pröver, 
havde jeg dog Haab at bringe Sagen til större Fuldkommen
hed, ihenseende til Tinnets Sammenholdighed med Kobberet, 
og gik derfor videre til

Tolvte Forso g.

16 Lod Gaarkobb’er.
I Lod Blye.

Ved Undersøgelsen af foromtalte gamle Metaller, syntes, der- 
udi at formodes en Indblanding af Blye; for at forvisses her
om , blev bemeldte ade Metaller blandet. Efterat Kobberet var 
smeltet, blev Blyet ligeledes for sig smeltet, hældet derudi og 
blandet. Efter Udstöbningen erholdtes paa et Overfladen og i
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Brudet, rödagtig Metal, det var iiinkornig og tæt, men me
get skjört, letsmeltelig, og tabte strax i Lod i Vægten. Det 
indsaaes, at dette Metal duer ligesaa lidet til noget metallisk 
Instrument, som det lieller ikke svarede til min Hensigt.

'Trettende Forsog.

Da jeg ved de gamle Metallers Undersøgelse især maatte 
falde paa den Tanke, at man deriudi havde brugt Antimonium 
og Wismutli, som et Middel, muligen at tjene som et Baand 
mellem Kobberet og Tinnet, baade til at forekomme disses 
Adskillelse, som og Tinnets Forkalkning under Smeltningen; 
saa, for at prove disse Metaller til min Forvisning herom, og 
for at forsöge, om det maatte lykkes mig at være hældigere, 
nemlig, med hine gode Egenskaber at forbinde Haardhed og 
Tæthed, samt at forekomme, de ved den gamle Metaller be- 
fmdlige alt for store Letsmeltelighed m. v. ; saa gjorde jeg en 
enkelt Regulus Antimonii, paa bekjendt Maade, af forkal
ket Antimonium med sort Flus. For nu at gjöre denne Regu
lus fuldkommen reen, blev samme smeltet medKride, hvor
efter den ved Udstöbningen bef^ndtes sölvfarvet og bladig i 
Brudet, næsten af Anseelse som Wismutli. Denne Regulus lod 
sig amalgamere til Beviis paa at den var reen. Denne Yder
lighed brugtes for at være desvissere paa det sögte Resultat.

af denne Regulus i Lod. 
Garkobber 16 Lod.

Regulus blev grovlig stodt, blandet med lidet Kulstov og saa- 
ledes bragt i det smeltende Kobber ; det forenedes i en Hast, 
og gav, efter Udstöbningen, et rödagtigt, i Brudet tæt, jevnt- 
blandet, iiinkornigt, metallisk-glindsende, skjört Metal.

Vid. Stis. Skr. Il Del, I Hafte. A â
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Men 8a jeg fandt Anvendelsen af denne Regulus for 
kostbar og vidtlöftig, naar man ville bruge samme i en större 
Qvantitet, ligesom ikke heller de dermed omsider gjorte Blan
dinger vare udmerkende bedre, end med efterfølgende Regulus — 
saa brugtes denne paa folgende Maade præpareret, nemlig;

i Pd. G arkobber.
2. Pd. straaelig og bladig, almindelig Antimonium.' 

Saaledes, efter at Kobberet var gloende, blev Antimonium; 
grovlig stödt, lidt efter lidt, tilsadt, da Kobberet derved, ved 
munter Ild, i en Hast angribes og nedsmeltes. Paa den smel
tende Masse kom omtrent z a 3 Lod tort reen Salpeter, som 
befordrede Overfladen til Tyndsmelteliglied ; da det saa blev 
udstöbt udi en med Tælg besmört kegleformig Ingus, efter 
Afkjölingen skildtes Regulus fra Slaggen. Dersom denne Re
gulus ej findes tæt og gnistrig i Brudet, bör den omsmeltes 
med noget Salpeter, som meldt»

Fjortende Forsög.

Af denne kobberlialtige Regulus Antimonii, og
engelsk Blok-Tin, ligemeget af hvert, eller i Pd. 

Regulus blev forst smeltet, og Tinnet, ligeledes smeltet til
sadt; det forenedes i en Hast og blev udstöbt; dette Metal var 
skjört, hvidt, tæt og fiinkornigt i Brudet. Jeg vil kalde det 
kobberholdig Tin Regulus.

Femtende Forsös.

8 Lod Garkobber.
3 Qvintin kobberholdig Tin-Regulus.
i di to goslarsk Zink.



187

Efterat Kobberet var smeltet, blev Zink og Regulus, blandet 
med lidet Kulstov, smeltet og liedt udstöbt. Metallet var röd- 
agtigt, tæt, fiinkornigt, og lidet cristallinisk i Brudet; det var 
haardt og meget skjört, fuldkommen jævntblandet, inetallisk- 
glindsende og letsmeltelig.

For at gjöre dette Metal sejere, forsögtes ved.

Sexte71.de Fors og.

8 Lod Garkobber«.
14 Qvintin kobbberholdig Tin-Regulus."

Behandlet som formeldt, gav et nogenledes böjeligt Metal af 
rödagtig Farve, var mindre skjört, og lignede iövrigt det i Be
gyndelsen omtalte rödagtige Metal. Men da dette Metal lige
som næst foregaaende befandtes, ved at faae stærk Varme, 
meget skjört, der er en farlig Egenskab ved en Canons stærke 
Brug, saa gik jeg videre, for at forsöge Wismuthens Forhold.

Syttende Forsög.

16 Lod Garkobber.
i dito Wismuth.

Blev smeltet og behandlet som under 15de Forsög. Metallet 
var rödagtigt, i Brudet tæt; Wismuthen syntes der at ligge 
særskildt, som fladagtige hvide Partikler; koldt stöbt er det 
temmelig sejt, men varmt, skjört, det tabte 3 Qvintin, under 
Fiilen er det gladt og ligesom littet. Udentvivl vil dette Me
tal, da det er baade haardt og glat, kunde brugesmed Nytte, 
hvor stærk Friction, mellem Metaller, forekommer, saasom ved 
den saakaldede Sax i Drejerbænken ; men formodentlig behö- 
vedes da en Blanding af mere Wismuth.

A a 2
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For at kjende Forholdet af Wismuth, i en Blanding 
med Kobber, Tin og Zink, blandedes

Attende For sog,
■i

16 Lod Garkobber.
2 dito engl. Bl. Tin.
2 Qvintin goslarsk Zink.
■| dito Wismutli.

Efterat Kobberet var smeltet, Zinken og Tinnet, som under 
iode Forsög, tilsat, blev Wisinuthen pulveriseret og med Kul
stov blandet tilsat, med et varmt Spid hastig indrört, alt fuld
kommen smeltet og udstöbt. Metallet var rödguulagtigt, fuld
kommen lignende det i Begyndelsen omtalte guulagtige gamle 
Metal, undtagen, at Wismuthen viiste sig, hist og her med 
synlige hvide Partikler.

Da Metallerne af dette og ifide Forsög, formedelst de
res Letsmelteliglied og Skjörhed ved at varmes, ikke svarede 
til det Formaal, som var fastsat for et got Canonmetal, saa 
gik jeg videre.

Det var mig bekjendt, et Arsenick, ligesom Antimoni- 
um og Wismuth, gjerne forener sig med alle her brugelige 
Metaller. Jeg formodede altsaa, inuligen derved at finde det 
Baand som idelig fattedes, baade til Kobberets og Tinnets 
nøje Forbindelser, ligesom og, til Tinnets metalliske Naturs 
Beholdelse under Smeltningen.

Ved Arsenikens Brug ville det fornemmelig komme an 
derpaa, at deraf ej behøvedes saa stor Tilsætning i Metalblan
dingen, som enten af Antimonium eller Wismuth, hvorved 
Metallerne bleve deels skjöre deels Ietsmeltige, og saaledes 
manglede den fornødne Fasthed og Sammenhæng ved stærk 
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Brug. Ved Arsenikens Anvendelse ventede jeg at undgaae 
hine Fejl og at opnaae de sidste Fuldkommenheder, deels 
paa Grund af den Erfaring, at Kobberet og Tinnet, ja endog 
Jernet, naar disse ere paa en god Maade forbundne med Ar
senik, derved kan beskyttes mod det, dem ellers opløsende, 
caustiske Ludsalt, vel muligen ogsaa, for en stor Deel, mod 
Luftens og Ildens Angreb under Smeltningen, og deels af den 
Erfaring, at af Arseniken, for at vedligeholde Kobberets og 
Tinnets metalliske Sammenhæng under Smeltningen, behoves 
en ringere Qvantitet, end enten af Antimonium eller Wismuth, 
hvoraf maae folge, at der af Tinnet, naar det beholder sin. 
metalliske Natur, som Arseniken hjelper til, ligeledes behoves 
en ringere Qvantitet, end ved hines Brug, for at give Kobbe
ret den her fornödne Haardhed og Tæthed, i hvilket Tilfælde 
Kobberet, saa meget mindre blandet med fremmede Ting, be
holder sin særegne Sejhed, som just giver de deraf gjorte Ca- 
noner Fortrinlighed og sikkrere Brug, fremfor naar de ere 
gjorte af stöbt Jern.

Da alle Forsög som skulle gavne til Canonstoberiets For
bedring, tillige, for saavidt det væsentlige angaaer, bör kun
ne anvendes ved de store Smeltninger, saa var en af de forste 
Omstændigheder som jeg maatte gaae i Mode, at udlinde Maa- 
den, hvorpna Arseniken kunde bruges ved. Metal, Smelt- og 
Stöbningen, uden at skade Arbejderne.

Ved adskillige Forsög med Arsenikens Beblandelse med 
de her fornödne Metaller, mödte meest ved Insinueringen a£ 
den her fornödne Qvantitet Arsenik, at meget deraf gik bort 
i Rög, foraarsagede Tab, og gjorde Metallet kostbart, deels 
at Beblandelsen faldt meget forskjellig ud , da nogle havde 
mere, andre mindre af Arseniken; de förste vare meget skjöre, 



190

de sidste ofte, som om de intet indeholdt, og følgelig ingen 
bestemt Proportion i Blandingen fandt Sted.

Disse Tilfælde skulle snart have bragt mig paa de Tan
ker, at al Umage herved ville være forgjæves, dersom jeg ikke 
nu og da, ved Forsög, havde sporet en fortrinlig Gavnlighed 
af Arsenikens Beblandelse med bemeldte tvende Metaller, til 
min Hensigts Opnaaelse.

Det ville være for vidtløftigt, vel og unyttigt, her at 
anföre alle gjennerngaaede Forsög og de mig derved mödte 
Vanskeligheder, da jeg, som mere nyttigt, vil anföre det egent
lig hidhörende, som efter min Mening er det brugbareste, og 
tillige tilstrækkeligste for Sagen. Men forinden nogen ordent
lig Composition for det folgende Canonmetal kan anföres, maae 
jeg vise Omgangsmaaden med Arseniken, som dertil skal 
bruges. *

Saaledes som Arsenik i Almindelighed kjöbes og faaes, 
kan samme uden Forberedning ingenlunde beblandes, enten 
med Kobberet eller med Tinnet, naar man derved ikke skal 
være udsat for de farligste Folger for Helbreden, og tillige 
blive uvis ved sammes bestemte Anvendelse paa Metallet. For 
at undgaae begge disse Ting, maae Arseniken forinden den 
skal anvendes, paa en Slags Maade figeres eller bindes, som 
maae skee paa behörig Maade med Tin, og formedelsten der
til passelig Smelteovn, hvor de under Smeltningerne opstigende 
Dunster ins-enlunde kan skade Smelteren.O

Den her fuldkommen gavnlige Ovn, er den samme som 
forhen er omtalt» — Jeg sætter i denne min Anviisning for
ud, at man anskaffer sig denne, eller i sammes Stæd, en saa- 
dan indrettet Ovn , som medförer god Træk , som er indsluttet 
under en egen Skorsteen, og som under Brugen, ved Adgan



gen dertil, cr forsynet med en tæt, enten Træ-, eller sikkerst 
Jern-Dör, da man ved saadan Anstalt sikkert kan bearbejde 
Arseniken, for at gjöre samme anvendelig for Canonmetal, 
naar dernæst efterlölgende Forberedninger med Arseniken blive 
fulgte.

Den Arsenik, som lier skal bruges, maae være fuld
kommen reen, men da man altid maae frygte for, at den som 
i Almindelighed faaes pulveriseret til Kjöbs, meest er blandet 
med Gibs eller Kalkmeel, saa maae saadant, forinden det an
vendes, undersöges. Er den reen, saa maae den absolut have 
denne Egenskab, at naar den kommer i en vellukt Digel, og 
vel stærk gjennemglödes, saa maae intet deraf findes i Digcln, 
ellers er den vist forfalsket. Da det sidste, imod Formodning, 
har mödt mig tit ved disse mine Forsög, fandt jeg det sikkerst 
at bruge den hele, hvide, halvigjennemskinlige, iis- eller glas
agtig, melkefarvede Arsenik, som jeg helst vil raade at bruge ; 
denne har jeg pulveriseret.

I smaae Forsög kan det skee, ved langsom Rivning, i 
en Glasmorter, men til större Qvantiteter, udi en Haandcpværn, 
da Arseniken i saafald forst grovlig knuses, og siden, enten 
med lidet Vand, eller bedre, Brændeviin, bestænket, kan ma
les. Naar det er flint, kommes det i en Skaal og torres lang
somt, udi et varmt Værelse eller over en varm Kakkelovn; 
omsider forvares det i en Træbosse paa et tort Sted.

anskaffes en Træbosse, af tæt tort Elle- eller andet 
Træ med et Laag, af en halv Alens Höjde, en Tomme tyk, 
Laaget inden udi, en Tomme höj, og Bunden inden udi lidet 
concav eller hul, kugleagtig. Imod Foden af Bössen forsynes 
den med tvende tynde Jernbaand og ligeledes om Laaget, 
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hvorved forekommes, at Bossen ej revner, ved omsider mo
dende Varme.

Naar man vil gjöre Anvendelse af Arseniken, da var
mes saa meget vadsket torret Sand., som kan tildeels fylde Beis
sen. Naar Sandet er saa varmt, at det ej brænder Fingrene, 
kommes den i Bossen, som lukkes, lidet rystes, og derved 
bliver overalt gjennemvarm. Imidlertid har man og sat en 
Digel eller Smelteskee i Ilden og afvejet i Pd. reen engelsk 
Bloktin; dette kommes i Digeln og smeltes, med den Forsig
tighed som er ovenmeldt; ifald det er for heedt, bor det kjo
les indtil en tör Træpind deraf ej bliver anbrændt : Naar Bos
sen er varmet og Sandet er hældet derudaf, tages den af den 
anden Arbejder i Hænderne, og, under Bossens cirkelformige 
Bevægelser hældes det smeltende Tin langsomt derud; nu luk
kes Bossen hurtig og med bemeldte Bevægelse vedbliver, dog 
hæftigere, indtil man kan höre at Tinnet hærdnes, da holdes 
Laaget fast til Bossen, og denne stödes eller rostes nu vold
sommere op og ned ; inden faae Minutter er Tinnet paa denne 
Maade bragt i Form af et grovt Pulver eller Korn.

I bemeldte Bösse kan, paa omtalte Maade, arseniseres 
4 à 5 Pd. Tin paa een Gang; til den Ende kommes da, ime
dens Bossen endnu er varm, 3 Pd. Tin udi Digeln eller Smel- 
teskeen, og paa det kornede Tin i Bössen, 4 kod pulveriseret 
Arsenik; jo finere den er, jo bedre, det blandes, formedelst 
Rystning, nöje med Tinnet, indtil ingen hvide Partikler sees, 
naar imidlertid Tinnet er smeltet, som sagt, da hældes det 
langsomt paa det med Arsenik blandede Tin i Bössen, som 
imidlertid, ligesom forhen bestandig bevæges; naar det skeer 
tilbörlig, som med ringe Ovelse tæt læres, bliver alt Tin til 
et grovt Pulver, og Tinnet allerede for en stor Deel nöje for



bunden ined Arseniken, alt uden nogen særdeles Ulejlighed, 
for Arbejderen, da man endog ikke under Beblandelsen, kan 
lugte noget arsenicalisk, ej heller siden, naar Bossen bliver 
lukket, indtil Tinnet bliver nogenledes afkjölet.

Vil man fortsætte samme Arbejde forinden Bossen bliver 
kold, da kan dette arseniserede Tin hældes af Bossen, saale- 
des at Arbejderne ej staaer for Luftdraget, men paa Siden, 
hvorved han er frie for al Lugt og Fare for Arseniken. Nu 
kan samme Beblandelse igjentages, og i en Tid af 3 til 4 Ti
mer arseniseres 20 a Pd. Tin, som er tilstrækkelig for 4QO 
Pd. Kobber.

Denne Operation vil være anvendelig for en meget större 
Qvantitet, og med ikke megen mere Ulejlighed iværksættes, 
naar i saaheende, en större og tiilige hængende Bösse, dertil 
bliver indrettet, hvorved allene bor merkes, at Bösselaaget 
maae forsynes med en tragtformig Aabning, og at Bossen saa- 
ledes bliver hængt, at samme bestandig kan faae en cirkel- 
formig snel eller hastig Bevægelse, uden hvilken den her for
langte Pulverisation af Tinnet ej lettelig kan blive tilvejebragt, 
dog er den fuldkomneste Pulverisation ej saa nödvendig, naar 
kun Flovedsagen opnaaes, nemlig at Arseniken nogenledes nöje 
bliver forenet med Tinnet.

Dette heromtalte arsenicerede Tin, bör endnu nöjere 
forenes; denne Forening tilvejebringes formedelst sammes 
Smeltning, derfor sættes en almindelig god Smeltedigel, for
synet med et Leerlaag, i Ovnen, som langsom opvarmes, naar 
den er rod og Ilden er i munter Drift, komines i Begyndelsen 
omtrent ~ Pd. af det arseniserede Tin, blandet med 1 à 2 Lod 
Ilarpix, eller Beeg derudi, naar det ej brænder mere, da ef- 
tei haanden, paa samme Maade, det övrige Tin, og lukkes det 

Vid. Sels. Skr. II Del, I Hafte. B b
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da med Laaget, som imidlertid bor blive i Ilden. Paa Laaget 
lægges velopglödede Kul, nu anbringes hastig Smelte-Ild, som 
her behoves langt stærkere, end ved det enkelte Tin, saa vil 
disse 4 Pd. Tin smelte inden en lialv Time. Imidlertid tilbe
redes ct Ingus, i Form af en 2 à 3 Tomme tyk Stang. Er 
denne af Jern, da besrnöres samme med lidet Tælg; i Sand
formen kan denne smeltede arseniserede Tin strax udstöbes, 
men forinden maae dets Flyssighed erfares med en tynd 
Jernspids; holdes denne for længe derudi, da oplöses den, og 
Tinnet bliver da jernblandet og ureent, som her er skadeligt.

Dette her omtalte arseniserede Tin, taber ved forste 
Smeltning 3 à 4 proCent, men ved igjentagen Smeltning ikkun 
i, höjt 2 proCent i Vægten, som er befunden at være Tin 
og y Deel Arsenik. Dette arseniserede Tin er meget skjört, 
i Brudet deels fiin deels grovkornigt, af mörkegraae metallisk 
Anseelse, lignende deels Blye deels Cobolt-GIands : det löber 
an i Luften, men bliver lysere.

Naar Tinnet er paa saa Maade behandlet med Arsenik, 
har jeg befundet, at det da gjerne forener sig med Kobberet 
og ved Omsmeltning, ej, uden ved overordentlig stærk og an
holdende Hede skiller sig derfra. Paa denne Maade finder jeg 
det allene muligt, baade at værne mod Tinnets Forkalkning og 
at vedligeholde en eensformig Blanding af Tinnet og Kobbe
ret, nemlig under sammes Smeltning og Støbning, som naar 
det er opnaaet, medfører flere Fuldkommenheder for Canon- 
Metallet, hvorom forhen er talt.

Forinden jeg faldt paa at arsenisere Tinnet, forsögtes 
Arsenikens Beblandelse med Kobberet, i Tanke, at Kobberet, 
som den her brugelige Qvantitet, skulle være beqvemmere at 
involvere og figere den Qvantitet af Arsenik, som behö vedes 

i
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til en bestemt Composition for Canonmctallet, og som tillige 
skulle gavne ihenseende til Tinnets metalliske Naturs Vedlige
holdelse m. V., hvorudi ej heller blev taget Fejl; men Pro- 
ductet fik den Egenskab, at det efter Beblandelsen med Tin
net, var lieelt igjennem og overalt i Brudet cristallinisk bladigt 
og straaeligt, overordentlig skjört, (troligen, fordi det inde
holdt for megen Arsenik) var alt for letsmeltelig, og desuden 
Omgangsmaadcn, derved for kostbart, til deraf at kunde gjöres 
en fabrikmæssig Anvendelse; desaarsag vendte jeg mig fra denne 
Forbindelsesmaade af Arseniken med Kobberet, til dets For
bindelse med Tinnet, som forlien er omtalt.

De Egenskaber, som formeldt yttrede sig med Arseniken og 
Kobberet, indfandt sig omsider ogsaa med Tinnet, skjönt langt fra 
ej i den Grad somhiin, og som vi af foregaaende Forsög, ligeledes 
i en hojere Grad, kjende igjen, nemlig ved Brugen af Antimonium 
og Wismuth. Denne Uart ved Tinnet og Arseniken, nemlig i 
Beblandelse med Kobberet, at blive bladig cristallinisk i Brudet, 
er en Fejl ved Metallet, fordi det, der, hvor det viser 
sig cristalliseret, tillige er skjört, har jeg gjort mig megen 
Umage for at afhjelpe, og forsögt adskillige Veje og Midler, 
indtil jeg omsider fandt, at Zinken herimod var meest tjenlig.

I mine Forsög har jeg for det meeste brugt goslarsk 
Zink, som jeg har fundet renere og paalideligere end det chi- 
nesiske saakaldet Spiauter ; men da dette sidste ej er saa kost
bart og derfor helst bor bruges for Canonstöberiet, ligesom jeg 
og har brugt dette sidste ved efterfølgende Coinpositioner for 
Canonstöberiet; saa kan jeg ej forbigaae at anmerke, at den 
chinesiske Zink, nu og da, findes indblandet med Blye, vel 
og som jeg engang, ved en Barres Omstöbning , har 
fundet, med Jernstumper, og da begge vilde være meget ska- 

Bb 2
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¿elige for det lieromtalte Canonmetal, som i Hensyn til Blyet 
under 12te Forsög kan skjönnes, saa bör Zinken, for Sikker
hedens Sk)ld , forinden den bruges, renses, som ej er vanske
lig, naar det skeer paa folgende Maade.

Man bringer en Barre-Spiauter i en Smeltedigel eller 
liden Hærd, og naar det er smeltet, gydes det langsomt ud i 
Form af Blader, jo tyndere jo bedre, paa dertil dannede Fla
der, af torret Leer, Sand eller lös Sandsteens Former ; dersom 
nu nogle Jernstumper findes derudi, da vil det blive i Digeln; 
men Blyet bliver oplöst i Zinkpladerne. Paa det at og dette 
kan skalfes bort, bör Zinken nok engang gaae gjennem Ilden, 
med Anvendelse af Svovl. Denne har., som man veed, den 
Egenskab, at den ej angriber Zinken, som de fleste saa kal
dede uædle Metaller cre udsatte for under Smeltningen, altsaa 
kan Blyet i Zinken deraf angribes og oplöses, samt forvand
les til Aske og Slagg. Zinken renses da paa folgende 
Maade :

Man stöder Svovl til et grovt Pulver, kommer deraf en 
Finger tyk Lag i en Digel, dekker dette Lag tæt med forbe- 
rörte Zinkplader, derpaa atter Svovl og saaledes fremdelesx 
indtil Digeln er fyldt; det överste Lag, som er Zink, bedek- 
kes med Kulstov, omtrent 3 à 3 Tomme tvk; Digeln lukkes, 
enten med et Leerlaag eller med store Kul. Digeln sættes 
nu i Ildstædet og opvarmes langsomt, og naar den bliver mör- 
keröd, gives fornoden Smeltehede. Man vil omsider see Zin
ken at brænde med hvidblaae Lue, og merke Svovllugten el
ler Dampen at være röget bort, saa gives munter Ild, da, 
naar Zinken er smeltet, som erfares ved hurtig Omröring med 
et Jernspid, gydes den ud i Plader eller Stænger af en Tom
mes Tykkelse, som saaledes lettelig kan brydes sonder ; Zinken 
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faaer herved en merkelig lysere Farve , og er mere cristallinisk 
i Brudet, end den fandtes for Renselsen.

Men man er, i Zinkens Anvendelse paa Canonmetal, 
just ikke bundet til at bruge det enkelte; dette er, skjönt ej 
ined Vished, anvendeligt saaledes soin det findes i Messing, 
naar man ikkun der kjender sammes forholdsmæssige Propor
tion i Kobberet, i kvilken Henseende jeg har fundet det Mes
sine meeet vel anvendeligt, som har bestaaet af 4 Dele Kob- 
ber i Deel Zink. Enhver indseer selv, at man ved Mes- Ü
singets Brug, maae tage saa meget G arkobber mindre som 
deraf indeholdes i Messinget. Kan man gjöre sig denne Mes
sing selv, da er man vissere, end at tage det fra en Messing- 
fabriqve, hvor man ikkun, omtrent, kan angive Forholdet af 
begge. I disse Tilfælde er man sikkerst at bruge Zinken en
kelt, til heromtalte Arbejde.

Foromtalte Forsigtighedsregler bor ved Kobberets Valg 
saa meget mindre oversees, som dette Metal udgjör Hovedbe- 
standdelen i Canonmetallet. Det er ej sjelden at man kan 
treffe paa G arkobber, som medforer baade Svovl og Blye, 
folkelig mangler den fuldkomneste Renselse. Saaledes har man 
ogsaa at tage sig vare ved Brug af gammelt Kobber, endskjönt 
det er unægteligt, at det er det scjeste naar deterreent; men 
det er mindre at formode, at man kan have reent gammelt 
Kobber i den Qvantitet, som behoves för Mörsere eller Cano- 
ner, end at det i saadan Mængde snarere vil medföre en mere 
eller mindre Indblanding af Tin, Wismuth, Blye, vel og An- 
timonium , som nu og da ofte folger med Kobberets Fortinning; 
ikke at tale om Jernringe m. in. , som möder i Beslaget. 
Bruger man Garkobber, som er det raadeligste, da maae saa- 
dant, naar det er behörig garet, have en reen Kobberfarve i 
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Brudet og paa Overfladen ; det maae være sejt og villigt til at 
planeres, saavel naar det er heedt, som naar det er koldt. 
Sligt Kobber plejer tillige , saaledes som det kommer fra Hyt
ten, at have en rodagtig Farve; er det sort eller graaeagtigt, 
da er det ureent og kan være blandet med Blye eller Svovl, 
i begge Tilfælde er det skjört og duer her aldeles ikke.

Jeg kommer nu til den egentlige An ven belse af sidst be- 
rörte arseniserede Tin, renset Zink og et fuldkomment reent 
Kobber. For af disse regelmæssig at sammensætte et godt Ca- 
nonmetal, har man forinden at lægge Mærke til folgende Om
stændigheder, neml. at Metallernes Sammensættelse bor skee 
paa folgende titberörte Maade, især den, hvorved deres, ofte
omtalte, höjst fornödne Metalleiditet kan beholdes, eller paa 
hvilken de ej udsættes for at forvandles til Aske , da de i 
denne Tilstand nodes til at skilles fra det dermed blandede 
virkelige Metal ; thi ligesom de i liiint Tilfælde ej manglede 
Fuldkommenheder, der forhen ere viiste, saa bekommp de, i 
sidste, mange Fejl.

Den her attraaede Metalleiditet vindes, efter min ufor
gribelige Mening, næst Arsenikens Anvendelse, fornem mel igst 
ved Metallernes behörige Smeltning og derved, naar de ej ud
sættes for alt for langvarig Hede, og den derved tillige mo
dende Virkning af formegen Luft. Da disses passelige Anven
delse ere saare vanskelige, og man dog uden sammes Medvirk
ning intet kan udrette, saa er man saa meget mere nødsaget, 
at kjende de Omstændigheder som mode ved Metallernes Smelt
ning, i hvilken Henseende det vil være meget nödvendigt at 
lægge Mærke til folgende :
i) Naar en Hovedsmeltning af nogle Skippunds Vægt skal fore

tages, da maae det dertil fornödne Metal, forinden være
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sammensat og smeltet i mindre Qvantiteter> f. Ex. i Barrer 
af ioo a i5o Pd. Vægt, og saaledes omsider gaae ind i en 
Hovedsmeltning og det paa disse Grunde. De lier brugelige 
Metaller lide mindre Virkning af Luften og Hedens An
greb i sinaae end i store Qvantiteter, fordi samme i forste 
Tilfælde cre snarere nedsmeltede end i sidste, livorudi de, 
ved langvarig Hede ikkun paa Overfladen kan bringes til 
Smelteligbed og af Luften forvandles til Aske, da de endnu 
i Kjernen kan, for endeel være, saa at sige, kolde. Der
som en liden Qvantitet skulle, ved utilbørlig Anvendelse af 
Luft og Hede lide Skade i Smeltningen, da kan sammes 
Eejl, enten ved den foregaaende eller efterfølgende Smelt
ning være forekommet eller formindsket, formedelst den kjø- 
ligste Smeltning, som lier uden Skade for Arbejdet, altid 
bör anvendes. Saa er det ogsaa meget begribeligt, at man 
liar den mindre Ild 02 de dermed forbundne Omstændighe- 
der ved Metallets Smelt- og Udstøbning, mere i sin Magt, 
end den ulige større; og endelig lærer Erfaringen, at 
man er allervissest paa et besværligt Arbejdes sikkre Udfø
relse, hvorhen dette Slags Ild*Arbejde  kan henføres, jo let
tere det kan gjøres og jo snarere det kan udføres. Den 
Sagkyndige indseer snart Fordelene af disse Sandheder, og 
at de aldeles ikke tør ansees for Overflødigheder og mindre 
som Smaaeting. Det foranførte 11te Forsøg stadfæster Sand
heden heraf.

For at iværksætte de heromtalte mindre Smeltninger, 
bør et vel indrettet Metalstoberie være forsynet med en der
til passelig Smelte-Hærd, der, til heromtalte Brug, ej be
høves at være større, end at derudi en Qvantitet af iøo à 



200

200 Pd. Metal ad Gangen kan smeltes; i en saadan Ovn er 
Metallet snarest smeltet og kan bedst behandles.

2) Ihenseende til Metallernes regelmæssige Sammensættelse ville 
inan folge hvad som i saahenseende i forberörte Forseg, men 
især under 10de og 11te er bleven anfört. Dog bor 
jeg her, for den langt större Qvantitet tilfoje, at Kobberet 
dertil, forinden det bringes paa Hærden, bor, paa et sær
skilt Stæd, glodes under Trækul og ej bringes paa Hærden 
forinden denne har smeltegrads Hede, saa bor og, ved dets 
Indbringelse paa Hærden, tillige medfores en Deel letbræn- 
delig Brændsel. Endvidere, da mine foregaaende Forsög ej 
liar medfört Brugen af det arseniserede Tin, bör her desan- 
gaaende anföres, at dette, ligesom Zinken, bör smeltes, 
forinden det sættes til det smeltende Kobber, saa hör og 
Zinken forst sættes til Kobberet, og naar dette dermed er 
blandet, da det arseniserede Tin.

3) Det er for det heromtalte Metal meget tjenligt, at baade 
dets Beblandelse og Smeltning, skeer med munter Ild; dog 
ingenlunde uden med saa tilstrækkelig Ildebrand, at man 
stedse, baade ved Indsætningen og Smeltningen kan skjönne 
en heftig Lue; thi ved den derudi virkende brændlige Ma
terie, beskyttes Metallet mod Luftens Angreb og den deraf 
folgende Metallets Forkalkning. For at undgaae dette, bör 
Smelteren uafladelig have Tilsyn med Ildens Virkning og 
Metallets Forhold paa Hærden, ej heller holde det længere 
i Ilden, end til han seer at Metallet er sjunken og nogen
ledes forenet, især for den herointalte, forste eller mindre 
Smeltning, hvor det er nok dermed, ej at drive Smeltnin
gen til det yderste, men naar Metallerne ere nogenledes 
blandede, kan udstöbes i Barrer.
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Hvad som her er sagt for den forste eller mindre Smelt
ning er, paa den sidste Omstændighed nær, ligeledes anvende
ligt for den store eller Hovedsmeltningen, hvorudi de her pro
ducerede Barrer skal forenes til den derfor egentlige bestemte 
Anvendelse. Ved denne Hovedsmeltning er endvidere at 
merke, at den hele Masse ej bör paa engang men efterhaan- 
den , naar Ovnen , ligesom forhen, har faaet den fuldkomneste 
Smelte-Grads Hede, indsættes. Metallet bor ogsaa her, lige
som Kobberet i forste Tilfælde, varmes forinden det sættes paa 
Hærden. Naar alt saaledes , efterhaanden, er indsmeltet, saa 
gives Metallet, formedelst munter Hede, den Grad af Hede 
som ofte, udi foregaaende Forsøg er omtalt og af Smelteren 
bestemmes, formedelst en kort Roring med et Jernspid, som 
da maae vise sig hvidgloende; da imidlertid Formen for Me
tallet bor være fuldkommen beredt til dets Modtagelse. For
inden Metallet bringes i Formen, bör det blandes og renses 
fra Slaggen, som skeer bedst ved en fuldkommen tor Fyrre- 
Stang. Slaggen fores til Siden paa [lærden fra Udlöbet. Ved 
Udlöbet vil Smelteren vide, at afholde den paafaldende Kulde 
fra Metallet.

4) Ligesaa nödvendigt som det er for den heromtalte Smelt
ning, at være forsynet med den dertil passende Smeltehærd, 
saavel i det större som i det mindre Arbejde ; saa nødven
digt er det tillige, at denne bliver tilbörlig brugt. Dennes 
rette Brug sker allene formedelst en tilbörlig Anvendelse 
af den derudi virkende Luft og derved brugende Brændsel. 
Luftens Anvendelse bor ej gaae videre end som behoves til 
den ved Smeltningen fornødne Brændsels Oplosning eller 
muntre Brænding, som Ejendes derpaa naar Rögflammen 
brænder klart; bruges Luften yderligere, eller virker samme 
Vid. Sels, Skr. II Del, I Hafte. C C
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paa Metallet uden i Forening med den brændlige Materie, 
da skades Metallet, det forvandles ved denne Omgangsinaade 
i samme Tid, tildeels til Aske, som omsider, ved tiltagende 
Ilede og Metallets fuldkomne Smeltning, formedelst sin Let
hed, vil skille sig fra Metallet og begive sig paa Overfladen 
deraf, brænde sammen og blive en Klumpeformig-Slagg. 
Med det blotte Luftdrag folger ogsaa Kjöligbed, da saa 
Smeltningens Fremgang hindres og bringes i et skadende 
Langdrag. Angaaende Brændselets Anvendelse, hvorpaa det 
under Smeltningen ingenlunde tor mangle, da er det ej nok 
dermed, for dette Arbejde, at det er vindtörret; da f. Ex. 
fit Brænde, saasom Fyr, kan synes tort uden paa, og in
den udi kan være vaadt; Brugen af sligt Brændsel gjör Op- 
hold i Smeltningen ; den derudi befindende Vædske forvand
les tildeels til en Art af Luft ved Heden, hvoraf Metallet 
ligeledes kjoles og Smeltningen, dersom dette Onde vedbli- 
bliver, opholdes og gjöres usikker ihenseende til at opnaae 
den fuldkomne Grad af Smeltehede. Foruden at Metallet 
ved sligt Brændsel og ved Luftens Misbrug absolut maae be
derves, og behöver den dobbelte Tid til Smeltning ; saa gjör 
Ildebrandspildet og Arbejdslønnen det ulige kostbarere end 
det, ved en ordentlig og regelmæssig Behandling vil være. 
Men hvad som ovenikjöbet endda er det værste, er det, at 
det paa bemeldte Maade bedervede Metal, paa ingen Maade 
kan gjöres godt igjen, ved en almindelig Behandling.

Ihenseende til Indretningen af den her fornödne Smelte
ovn, vil jeg kortelig beröre de derved fornödneste Omstændig
heder. Forudsat, at Hovegindretningen haves, saa börsamme 
dernæst især eje disse Egenskaber: i) At den altid, men især 
naar den er bleven varm., har stærk Træk, og at denne Træk 
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da kan, efter Fornödenhed, öjebliklig foröges og formindskes. 
2.) At lldstædet kan indbefatte saa tilstrækkelig Brændsel som 
Behoves, til snarest at fylde Hærden med Hede eller munter 
brændende Lue.

Og ihenseende til at give Brændselet den foromtalte for- 
nödne Torhed, da er det ingenlunde muligt uden udi en der
til indrettet Ovn, som enhver vel indrettet Glasfabrik plejer 
at være forsynet med, og der, ihenseende til Indretningen 
kan erfares. Ogsaa paa det at Anviisningen til saadan Törre- 
ovn, som mindre end sidst bemeldte er bekjendt hos os, ej 
skal mangle i denne min Afhandling, folger desangaaende her
hos den fornödne Tegning :

Disse heromtalte Regler for Metallernes Sammensættelse, 
Smelt- og Udstöbning, har jeg i mine Forsøg , til Opfindelse 
af et godt Canonmetal, holdt mig efterrettelig og omsider paa 
denne Maade udbragt de Coinpositioner, dem jeg herefter skal 
anføre.

Men uagtet, at jeg i Anledning af mine under Forso
gene gjorde Bemerkelser liar troet mig beføjet, at give en For
skrift til Canonmetallets Behandling i de store Smeltninger, 
saa maae jeg dog tilstaae, at jeg ikke er saa nøje bekjendt 
med disse, at jeg jo vil tilraade den sagkyndige Smelter, at 
anvende alle de Fordele ved Smeltningen, som han maatte 
vide, og her kan være forbigaaede, blandt hvilke de kan hen
hore som bör komme i Betragtning, ihenseende til Smelteov
nens almindelige og varige Indretning, Hærdens Dannelse, 
Formens behörige Beskaffenhed m. v. derlienhörende.

Forinden jeg kan slutte dette Arbejde med Compositio- 
ncn paa det af mig anprisede Canonmetal, staaer endnu det 

C c 2
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Forsög tilbage at beröre med det gamle Canonmetal, som var 
mig paalagt at gjöre anvendeligt for nye Støbninger.

Efter mange isaahenseende gjorde Forsøg med disse gamle 
Metaller, hvis fornemmeste Fejl ere, at de ere for skjöre og 
letsmeltelige for Canoner til stærk og længe vedholdende Brug, 
og altsaa isaahenseende behövede Tilsætning, hvorved de 
kunde blive liaardere og tillige sejere, fandtes omsider efter
følgende Composition bedst svarende til Hensigten , som i Sam
menhæng med forrige Metalpröve kan være det

Nittende Forsög.

I Pd. af gammel Metal.
1 Pd. Garkobber.
2 Lod engl. Blok Tin.
-i- Lod renset chinesisk Zink.

Efter at Kobberet var smeltet og det gamle Metal var vel 
gjennemvarmet, blev det sat til Kobberet og med en levende 
Hede sammensmeltet ; nu tilsattes Zink og Tinnet hver for sig 
smeltet} efter nok engang given munter Ild, og efter en nöje 
Blanding med et Jernspid, blev det udstöbt. Det heraf ud
bragte Metal, var nu bleven virkelig bedre ihenseende til 
Haardhed og mindre Skjörhed ; men ogsaa her vil jeg raade 
til, forinden en stor Smeltning foretages, forst at gjöre smaae 
Blandinger, saaledes som er anviist under Ute Forsög. Naar 
denne Forskrift til store Smeltninger maatte vorde anvendt, 
ville jeg raade at varme det gamle Metal under Trækul, saa 
vidt muligt, forinden det bringes paa det smeltende Kobber, 
da og ved Sammensætteisen, tillige at indfore paa Hærden en
deel letbrændeligt Brændsel, og omsider til begges Smeltning at 
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benytte en munter Hede, Tinnet og Zinken bor liver smeltes 
for sig og tilsidst tilsættes.

Det Metal som jeg egentlig vil anbefale til Brug for 
Canoners og Mörseres Stöbning, livillæt jeg ved de derpaa an
stillede Prover, har fundet nærmest at &vare til de Egenskaber, 
der for sligt Metal ovenfor ere fremsatte, er folgende; hvor
ved bor erindres, at dette nye Metal, for at bruges til adskil
lige Calibres, kan haves af forskjellig Haardhed og Styrke 
samt at samme ej er allene anvendeligt for Canoner og Mör- 
sere, men og i alle andre Tilfælde, hvor et stærkt, haardt og 
sejt Metal kunne behoves og kan blive brugt med fortrinlig 
Nytte,

Tyvende Fors ög.

2 Pd. Garkobber.
4 Lod arseniseret Tin.
3 Qvintin renset chinesisk Zink. 

Behandlet som siden skal meldes.
Dette Metal er i Brudet tæt, af sejt grovkornigt Sammenhæng ; 
det har i Brudet en rödbrun Kobberfarve ; ved at trekkes son
der, viser Metallet sig ej kort afbrækket3 men som trukne 
sammenhængende Dele, lidet metalliskglindsende men eens- 
artet ; under Eiilen og Hammeren er det i Ligning med forrige 
Metaller ulige haardere, dog uden tillige at være skjört, saa 
at det kan udholde 3 à 4 stærke Slag, da det da forst flades 
og kloves forinden det springer itu. Ved Omsmeltning, i 
tilbörlig og munter Hede^ synes det tungsmeltelig, men er 
det dog ej i hojere Grad end forrige Metaller; det tabte her 
2 proCent, uden derved at y ttre nogen Eorskj el lighed eller Af
vigelse ihenseende til for bemeldte gode Egenskaber. Ved Pro- 
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ven med Schnell-Vægten, som skeete ilienseende til at bestem
me dets sammenholdende Styrke og Haardhed, bar en Stang 
af 3 Tommers Længde og 3 Liniers Tykkelse, 14 Skpd. 12 
Lpd. (da flere Prøver med Formeening om tilbørlig Styrke 
ikkun bar 9 Skpd.) forinden den sprang fra hverandre; ved 
denne Sonderrivning trak det sig 2 Linier i Længden. Ved 
Støbningen falder det tæt i Formen.

JF/z og tyvende Forsag.

2 Pd. Garkobber.
7 Lod arseniseret Tin.
6 Qvintin renset chinesisk Zink.

Behandlet som forrige.
Denne Composition giver et merkeligt haardere Metal, men er 
desuagtet tillige sejt og sammenhængende, kan fiiles og kam
res og giver ej efter uden ved anbragte meget haarde Slag, 
hvorved det tager mod Indtryk af Hammeren, er ved Udstöb- 
ningen noget tyklöbende, men former sig dog skarpt; i Bru
det er det mattere end forrige eller mindre metalliskglindsende. 
Ved Proven med Snellvægten , bar en Stang af forbemeldte 
Længde, men ikkun 2| Linie tyk, forinden den gik sonder, 
13 Skpd. 12 Lpd. I Længden trak dette Metal sig ej, og 
tabte ved Omsmeltning ligeledes ikkun 2 pr.Ct.

Dette sidste Metal ville jeg især anprise til. Brug før 
Morsere, men foregaaende til Canoners Støbning.

7o og tyvende Forsag.

2 Pd. G arkobber.
6 Lod arseniseret Tin.
2 Lod renset chinesisk Zink.
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Behandlet som forrige, liaver dette Metal med forrige fælles Egen
skaber, undtagen at det er lidet sejere og letsmelteligere, samt 
mere metalliskglindsende i Brudet.

Ved disse 3 sidste Metallers Sammensættelse haver min 
Omgangsmaade været denne : Efter at Kobberet var smeltet 
som formeldt, tilsættes det arseniserede Tin, naar dette er ind
smeltet og blandet med Kobberet, da Zinken, som begge , 
hver for sig bor være smeltet efter derfor givne Forskrift, nem
lig med behörig Hede og under tört Kulstöv ; nu omrores alt 
med Lemfældighed formedelst et gloende Spid, som ej bör 
holdes længere i det smeltende Metal, end formodes kan, at 
det er vel blaiidet, da gives Metallet hastig og munter Hede : 
Omtrent efter en fjerdendeels Time aabnes Digeln og proves 
om det er tilstrækkelig smeltet for at stöbes i Formen, som 
kjendes derpaa, naar det nu omrores med et gloende Spid, 
at dette da paa Enden viser sig hvidgloende. Da maae alt 
licrfornodent være ved Haanden til dets Udstöbning. Formen 
som nu bör sættes i Nærhed af Ovnen, hældes lidt paa skjöns, 
bande for at gjöre Metallets Udlob bekvemt, saa og for at 
forekomme Formens Bedervelse, som ville mode naar Metallet 
faldt perpendiculair paa Banden af Formen, da hældes Me
tallet i Formen ; denne bör nu lienstaae urört indtil Metallet 
liar faaet den Kjölighed, at det ej snurrer naar det beröres med 
Væde; omsider tages Formen lempelig fra hverandre og Me
tallet bliver derudi, paa den ene Side liggende urört indtil det 
bliver aldeles koldt.

Agter man at bruge Messing istædet for Zink, da bör 
man være forvisset om dets proportionelle Forhold af Kobber 
og Zink, for da deraf bestemt at tage saa meget som indehol
der den anbefalede Qvantitet Zink, og for saavidt denne Qvan- 
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litet indeholder af Kobber, da tage saa meget mindre efter 
Forskriften af Garkobber; i övrigt bör man være sikker paa, 
at dette Messing er frit for Indblanding af her uvedkommende 
Metaller, saasom Blye, Wismuth eller Antimonium.

Dersom de heromtalte 3de Slags Metallers Smeltning 
skal foretages med större Qvantiteter af hundrede til flere tusind 
Pund, da medfører Sagens Vigtighed, naar man vil være sik
ker paa et hældigt Udfald, at man og hör der, som i for
omtalte mindre Smeltning, blande Metallerne smeltende. Den
ne Omgangsmaade vil gavne meget ; Metallernes Qvantitet og 
Qvalitet bliver conserveret, og det derved, i modsat Forhold, 
mödende Arbejde forkortet, samt Ildebrand sparet, som vil 
medgaae i storre Mængde naar det smeltende Metal, ved hver 
Tilsætning af et andet bliver kjölet. For at betjene sig af 
forste Omgangsmaade behoves ikkun, at man i samme Smelte- 
Værkstæd eller i Nærheden deraf er forsynet med 2de smaae 
Smelteovne, som kan indrettes til Digelns Brug, der dog bor 
have den Störreise, at derudi den fornödne Qvantitet af Tin 
og Zink kan smeltes paa engang. Bruges Messing istædet for 
Zinken, da kan det, naar det er varmet, uden især at smel
tes, tilsættes det smeltende Kobber.

Naar man da saaledes for at producere et godt Canon- 
eller Mörser-Metal vil holde sig de Regler efterrettelige, som i 
saahenseende ved foregaaende Bemærkelser ere fremlagte 5 saa 
tör jeg sikkert love, at Resultatet omsider vil i alle Maader 
svare til mit derved havde Ojeined, givne Lofte., og anvendte 
megen Umage og mange Omkostninger.

Jeg kommer nu til Anviisningen til den belovede Smelte- 
-ovn ; den nemlig, soin jeg haver brugt ved formeldte mine 
Forsög, der alle ere gjorte formedelst Digel-Smeltning. Denne
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Ovn kan og bruges til alle Slags Glas- og Salt-Smeltninger, 
og kan hensigtsmæssig, uden nogen væsentlig Forandring med 
Ovnen, bruges for store og smaae Qvantiteter, saasoin fra 8 
Lod til 5o Punds Vægt.

I bemeldte Henseende medförer samme folgende Egen- 
åkaber :
i) Alle lier forekommende Forsog med Metaller m. m. fra 

de letsmelteligste til det strængsmelteligste, kan der udi 
den muligst korteste Tid smeltes, og hver efter sin sær- 
skildte Matur behandles, nu med heftig nu med svag, 
nu med langsom nu med hastig Hede.

s) At man derudi kan behandle de her forekommende Mate
rier og modende Uddunstninger uden Ulejlighed for Ar
bejderne.

3) At man derudi, efter som det findes førnodent, en Mo
ment, kan skifte med stærk og svag Hede.

4) At ved sammes Brug det meest mulige Ildebrand kan spa
res ligesom man og derudi kan bruge baade Træ- og 
Steenkul.

5) At den uden Vanskelighed kan indrettes til store og smaae 
Qvantiteter.

6) At man, ifald en Digel under Smeltningen, gaaer i Styk
ker, hvorved Metallet eller andet kunne lobe ud, da uden 
Tab af Materien kan finde det igjen.

Den nöjere Indretning af den heromtalte Smelteovn , 
sees endvidere af herhos folgende Tegning.

Fig. i. forestiller Smelteovnens sammenhængende Structur fra 
Grunden til Enden af Rög-Kanalen eller sammes 
Skorsteen , nemlig i Gjennemsnit langs med Ovnen.

Kid. Seis. Skr. II Del, I Hajte. D d
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¿z) Ildstædet over Risten.
Askekammeret.
Risten.

¿Z) R-istdragerne.
e) överste Luftkanal med Antegnelse for Dören;
y) underste dito dito
g) Askeliærden, dannet som en Skaal, deels for at mod

tage Asken og deels for at modtage det tilfældig ud
lo hende Metal m. m. d.

7/) Digel-Foden, liaves af ildfast Leer eller bedre Steen-
z) Digeln.
Å) Rögfangen eller Skorstenen, hvorved merkes, at Ind

gangen til samme, lige indtil det overendestaaende 
Ror, bor være hvælvet, flad, bueformig; denne Skor- 
steen bör, til dens Styrke, udvendig, forsynes med 
Jernskinner, og hver Alen fra hverandre, omkring 
Skorstenen, ligeledes forsynes med stærke Jernbaand, 
som bekvemmest kan omsluttes med Jernskruer.

Z) Aabning for Skuddet, see Fig. 8.
//i) Jerngaffel med Tridse, tilhorende Kjede og Krog, 

til at hæve Ovnlaaget.
n) Kjern muur af ildfaste Steen.
o) udvendige Muur af almindelige Steen.

Fig. 2. a) Laaget for Ildstædets Aabning, hvormed Ovnen dek- 
kes naar den bruges, og ved at aftages foraarsages 
Standsning af Træk gjennem Ovnen. Dette*  Laag er 
gjort af stærkt Jernblik, forsynet med Skinner tvers 
over og paa Kanterne, samt foran med en stærk 
Krog, for derved at hæves ved formeldte Tridse, da 
Krogen isaafald vendes fra Skorstenen.
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b) Aabningen i samme Laag, for derigjennem, uden at 
hæve Laaget, nu og da at skjönne Digelns Stand og 
Kullenes Fornodenhed omkring Digeln ; denne Aab- 
ning bör ikkun i bemeldte Fornödenhed aabnes. Laa
get dertil gjöres bedst af en Leerplade.

Paa Laaget a dets underste Side, anbringes lave 
Jernkroge, af en liden Fingers Tykkelse, 4 Tomme höje, 
med en Frastand af 2 Tommer j herimellem anbrin
ges, til Laagets Beskjermelse mod Afbrænding, ild
fast Leer, 14 Tomme over Krogene.

Fig. 3. a) Ovnens forreste og smale Side.
A åbningen for sammes överste Træk-Kanal med Dör 
eller, som bedre, i dets Sted,

<?) et Skud med opstaaende Stang.
Denne Aabning eller Kanal tjener, deels for der

igjennem, formedelst, en krum Hage, at rense Risten, 
deels, dersom til en Smeltning ikkun behoves en ringe 
Grad Varme eller Ilede, ved Tin, Zink o. d. da 
er isaafald denne Aabning nok til Træk i Ovnen.

Isaafald trækkes Skuddet c op, eller Dören aab
nes; Stangen af Skuddet gjöres saa lang, at den rek- 
ker op næsten til Ildstædets Overflade, for paa denne 
Maade , bekvem for Arbejderen, at kunne skydes op 
og ned.

¿Z) Aabningcn for den underste Kanal med 4re Dörref 
som alle aabnes naar stærk Træk, men ikkun

e) de 2de mindre naar mindre Træk behoves.

Fig. 4- ¿z) Ovnens Dybde eller Længde.
D d 2



Z) Brede og forreste Side.
c) sammes bageste Deel.
¿Z) Ovnens överste Flade af almindelige Muursteen.
e) sammes Kjernmuur af ildfaste Steen.

Rummet for Udstædet.
o) dito for Digeln.
/i) Rögkanalens nederste Aabning.

Fig. 5. a) Rögfangen eller Skorstenens överste Flade, dets for
reste Side.

Z) langs med Ovnen.
r) bageste Side.
d} Kjern-Muur.
e) almindelig Muur.

7) Aabning for Rög-Kanalen, hvis Störreise i Hense
ende til Breden, skal aftage nedad, paa 3 Alen nær 
af Kanalens Begyndelse.

Fig. 6. d) Risten med sammes Dragere. Risten er af stöbt Jern 
og samles af xde mod hinanden passende Cirkler, 
hver med 6 Riststænger à 14 Tommes Höjde og 1 
Tommes Bredej disses överste Dele skal være halv 
rundede. Risten haver, sammensat, i3 Aabninger, 
hvoraf 12 ere 4 Tomme videj og den i3de, som mo
der ved Sammensætteisen, 1 Tomme, som dannes 
formedelst de paa Ristenderne anbragte forestaaende 
4 Tomme lange Tappe.

Z) Ristdragerne ere 12 og löse, af stöbt Jern, 14 Tom
me af Förlighed og 6 Tomme lange, disse befæstes 
paa betegnede Stæd i Ovnens faste Muur og skal der
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fra udstaae netop saa langt, at Randen af Risten der- 
paa kan faae sikkert Hvile.

Fig. 7. Skuddet for den överste Luftkanal, see Fig. 3, c.

Fig. 8. Skuddet i Rögfangen eller Skorstenen, udad, mod. 
Grebet, forsynet med en Stopplade, tjenende til Luk- 
kelse i Rögfanget, da saa al Træk igjennem denne 
Kanal stoppes, men i modsat Fald, vil ubehindret 
gaae derigjennem. See Fig. 1. 1.

Fig. 9. En rund Capsel, aaben i begge Ender, 9 Tomme höj, » 
1 Tomme i Tvermaal og 1 Tom tyk, passende til 
Ildstædets Sidevæg. Ved Indsættelsen tættes samme 
ovenomkring med ildfast Leer, tjenende til Ildstædets 
Formindskelse ; i dette Tilfælde tages bemeldte Rist 
ud, og Capseln sættes umiddelbar paa Ristdragerne; 
paa Capseln lægges nu en anden derpaa passende Rist, 
som bor liave 4 Tommes Aabning mellem Stængerne, 
og paa denne Rist sættes atter en Capsel, som dog 
ikkun, paa 6 Tomme nær, bör naae Indgangen til 
Rögkanalen.

Fig. 10. En stor Digeltang, svarende til den antegnede Digel. 
Digeln hæves af Ilden, formedelst en Tridse, hæn
gende udi en stærk Jernkrog, som er befæstet i Dek- 
ket eller Gevölftet udi Værkstædetj denne Krog bör 
anbringes 4 a % Alen fra Udstædet, hvor Metallets 
Udstöbning skal skee.

Det vjl være meget beqvemt for Arbejderen, naar denne 
Oyn, som i Tegningen forestilles, kan staae oprejst5 men isaa-
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fald bliver det nødvendigt, at en Deel deraf staaer i en Kjel- 
der, og den överste i et Værelse derover, da Ovnens egentlige 
Værksted i dette Værelse for at være beqvemt for Arbejderne, 
ikkun bor rekke i à Alen over Gulvet.

Dette Værelse saavel som det derunder befindlige Rum, 
nemlig Kjelderen, bör, fra Anlægget af, være Grundmuur til 
alle Sider, op ad i perpendiculair Linie, om muligt n Alen 
höj, nemlig fra Kjelderens Grund. Dette Roms indvendige 
Störreise gives efter Behag, som man siden agterat benytte til 
i eller flere Ovnes Anlæg. 3 Alen, over Kjeldergrunden an
bringes et Gulv, som skiller Kjelderen fra det egentlige Værk
sted ; som kan kaldes Laboratorium. Fra de ade Sidemure i La
boratorio anbringes et Gevölvt langs med Laboratorio, som 
fra Gulvet af til Midten, bör være 6 Alen höj, og anlægges 
paa Siderne, omtrent 3 Alen fra Gulvet. I Midten af Gevolv- 
tet anbringes en Aabning af ij Alens Vide, forsynet med en 
Jernklappe, som efter Fornodenhed og ved tilfældige Dunster 
i Laboratorio, formedelst en derover anbragt Tridse kan aab- 
nes og lukkes; saa anbringes ogsaa tillige, paa Siden i Gevölv- 
tet en Aabning for R.ögkanalen af den her omtalte Smelteovn ; 
og er man sindet at anbringe flere Ovne i dette Værkstæd, da 
maae ogsaa derfore lades Aabninger paa Siderne i Ge- 
volvtet.

Sidevæggene af Hoved murene bör beholde deres perpen
diculaire Direction indtil ly Alen over Gevolvtets Spending 
eller Höjde, hvorfra Hovedskorstenen siden kan efterhaanden 
sammen trækkes til à i Alens Aabning eller dets Udgang.
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Den her omtalte Smelteovns, saavelsom Aeres, der her 
maatte anbringes og ligeledes hör staae paa Siderne i Labora
torio, deres Rögkanal föres nu gjennem Side-Gevölvtet, ~ Alen 
over samme, og lukkes nu overalt rundt omkring Kanalen.

Disse Ovne vil ingenlunde mangle paa Træk, dog vil 
ikkun den her omtalte have meest, som har sit Træk allene 
neden fra; naar denne bruges, bor de andre Ovne være luk
kede, formedelst Skuddet i deres Rögkanaler. Den her om
talte Ovn har sit Askekammer i Kjelderen, men de andre 
Ovne, som man ville anbringe paa de övrige Rum i Labo
ratorio, behove ikkun Askekammerets Aabning Yed Gulvet i 
Laboratorio.

Da denne her omtalte Ovn, ved sin fuldkomne Brug, 
allene er anvendelig formedelst en fri Adgang af Luft, saa 
bor ved dets Anlæg, derfor sörges, at samme ej mangler der- 
paa, men heller, om muligt, saadant Stæd dertil vælges, hvor 
samme ej staaer indeklemt, ej heller bliver anlagt der, hvor 
Luften umiddelbar kan have Adgang dertil, men forinden, især 
ved Vinters Tid, kan formildes.

Ihenseende til 
lægges, bor merkes,

Grunden hvorpaa denne Ovn skal an
at man dertil bor enten vælge en tör

Grund, eller i manglende Fald, söge at anbringe under Ov
nen, en kort Kanal, hvorigjennem Fugtighederne kan ledes 
fra Ovnen, formedelst Afløbsrender, til en nærved liggende 
Sump. Ifald Fugtighederne ej fores fra Ovnen, tor man vente 
Ophold af Hede under Luftens Drift, og omsider en uudebli- 
velig Brostfældighed ved Ovnen. Er man indskrænket til at
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anlægge denne Smelteovn i en Kjelder, og under en alminde
lig Skorsteen, da er det gjörligt; men, da bor derved merk es, 
at Aabningen for Skorstenen bör overalt tæt kunne lukkes, at 
intet andet Luftdrag , end allene igjennem Smelteovnens 
Askehærd, dertil haver Adgang, at Rummet i Askehærden un
der Risten er omtrent Alen höj, og endelig, at Luften kan 
have en ubehindret Adgang til Askehærden, ej til sammes al
mindelige Aabning, som er under Skorstenens Aabning, men 
paa Siden deraf, i hvilken Henseende Luftkanalen bor have 
sit Löb paa Siden af Ovnen. Hvad som er sagt ihenseende 
til den fornodne torre Grund, taaler her ingen Undtagelse.
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F o r e r i n d r i n g*

Nærværende liden Afhandling, hvortil jeg fik Anledning ved 

et af den berömte Mathematiker Jakob Bernoulli, i Act. Erud.
Lips. Anno i6cj2. Jun. pag. 291 f fremsat Theorem, er en 
Virkning af den Tilbøjelighed Forf. stedse har havt til at ge
neralisere alle ham forekommende Sætninger. Kan denne Til
bøjelighed nogensinde stifte Skade? Jeg maa besvare dette 
Sporgsmaal med et Nej t naar derved især haves Hensyn til 
Mathematiken. I andre Henseender, med et: Non liquet. 
Iblandt de mange unyttige Distinctioner, som speculative Ho
veder til alle Tider, fra Aristoteles indtil Kanty have frem
bragt, bor vel neppe den henfores , der adskiller de mathema- 
tiske Sætningers Universalitet fra de philosophiske og andre 
scientifiske Sætningers Universalitet. De forste stige i Brug
barhed } jo almindeligere de blive, da derimod de sidste blive 

Ee 2
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mindre og mindre brugbare fordi de blive mindre og mindre be
stemte. Naar a, b, li forestille en Trekants tre Sider, og en lige 
over for h liggende Vinkel i samme Trekant, saa veed jeg af 
Trigonometrien at

A) h2 — a2 + 2 a b . cos . ø J- b2.

Ligeledes lærer Geometrien mig at B) li2 — a2 + b2 , naar 
Trianglet er retvinklet. Men, hvilken Forskjel imellem begge 
Sætningers Brug,barlied I B er underordnet A, er kun en me- 
get speciel Folge af de utallige mange, som kunne udledes af 
A, strækker sig allene til det retvinklede Triangels Beregning, 
da A derimod uindskrænket kan anvendes paa ethvert Trian
gel, naar der sporges om, af tvende Sider og den mellemlig
gende Vinkel at bestemme den 3die Side. Og dog er A, skjpndt 
ubestemt i Henseende tilsin Gjenstand, ikke mindre bestemt 
end B i Henseende til Rigtigheden af de Resultater, der skulle 
drages ud af samme. Her er intet usikkert, intet vaklende, 
intet tvetydigt. Man betragte derimod en metaphysisk Sæt
ning: man höre af en eller anden Philosoph, at Naturen i alle 
sine Virkninger iagttager Sparsomheds Lov, og stedse frembrin
ger et Minimum \ saa blive her, Sætningens almeengyldige 
Rigtighed uanfægtet, endnu mange Spörgsmaal tilovers, angaa- 
ende dette Minimi rigtige Bestemmelse i enkelte Tilfælde ; og 
hvor afvigende er ikke denne! Ved Kj ledeliniernes og andre 
dermed beslægtede Figurers Bestemmelse er Tyngdepunktets 
Afstand fra Horizonten et Minimum; i den krumme Linie, 
som Lysstraalen beskriver igjennem en Atmosphære, som Jor
dens, er Tiden dette Mindste; ved de Baner, som udkastede 
Legemer beskrive i lufttomme Rum, er Summen af de levende 
Kræfters Producter med Tids-Elementerne, og ved de elastiske
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/» (J g
— R (hvor ds betyder et 

Element af den krumme Linie og R Röre-Cirkelcns Radius) 
dette Minimum. Hvori ligne nu alle disse Vurderinger hin
anden? Hvor er det vejledende Princip t som forer sikkert 
gjennem dette Mörke ? Saa passende og overtydende end dette 
Exempel kunde synes at være, saa give dog de theoretiske 
Pædagogers Forskrifter endnu langt fyndigere Beviis for denne 
Distinctions Rigtighed. Men., lier er ikke Stædet at bevise 
dette udforligere.

En Bebrejdelse, som man ikke uden Grund kan gjdre 
mange af de berömte Mathematiker, som blomstrede ved 
Slutningen af forrige og i Begyndelsen af nærværende Aar- 
hundrede, er den, at de med Flid skjulte Methoder, ved 
hvis Hjelp de havde opfundet nye og mærkværdige Sætninger. 
Vel nægter jeg ikke, at Epictets : Hav Sea Äxßx?, jo
ogsaa kan anvendes her, og at man kunde indvende, at selv 
denne Hemmeligholdelse kunde forrige Opfindelsernes Antal, 
ved den Drift den maatte freravirke hos andre skarpsindige 
Sandhedsforskere til at komme efter Grunden til en bekjendt- 
gjort men ikke,fuldstændig udviklet Opdagelse. Men, alting 
vel vejet, troer jeg man vil frafalde denne Apologie, naar man 
betænker
i) det He ele slet intet vinder ved at blive belej endt med 

Sætninger y hvortil det ikke kan Jlnde Grunden , det er, 
hvis Rigtighed det ikke kan indsee. Man see f. Ex. det 
af Joh. Bernoulli i Act. Erud. Lips. 16*98  Octob. p. 462, 
fremsatte Theorem, for Rectificationen af tvende forskjel- 
lige krumlinede Buers Summe eller Different?;. Non opus 
est, tilfojer B. (hvorfor ikke.2) indicare qua via, quave
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analysi hue pervenerim ; calculus foret uiiniæ prolixitatis. 
Desmere, mener jeg, var Meddelelsen nyttig og nødven
dig, fordi en vidtløftig og forviklet Calcul^ efter Hr. Prof. 
Pfaffs Udtryk, er et Medium resistens, igjennem hvilket 
ikke enhver træ ri ger sig lige let.

2.) At den Tid, som gode Hovedet' anvende paa at söge al
lerede fundne Ping, langt bedre kunde anvendes paa ari
ere AEmner, som nu maaskee undersdges med mindre 11 add 
af en ved forgjæves Arbejde trættet, og adspredt Aand. 
Ars longa, vita brevis.

3) At man ved at skjule sine Ile ti i o der, derved herover sine 
Me db r ödre des fortræf/eligere og virksommere Hjelpcmidler, 
jo ypperligere disse Metho der ere.

4) At Grunden til denne Hemmeligholdelse neppe er roesvær
dig, men bestaaer i en ure gieret Higen efter kortvarende

. Beundring, som dog aldrig kan komme i Sammenligning 
med den Haeder , at være sit Kjöns Velgjo rer.

5) Endelig veed enhver, som ikke behandler sin Videnskab 
ganske machinmæssig, at mange vigtige Sætninger opdages 
ligesom i Forbigaaende. Saaledes er Forf., i det han 
sögte noget ganske andet, kommen til et ganske nyt Be- 
viis for den af Eambert (Zusätze zu den log. und trig. 
Tabellen, Einl. pag. zp- §• 51.) anforte Fermatske Sæt
ning, og paa en lignende Vej, hvor heterogene end Re
sultaterne ere , til Integralet:

----- ="'?Clog.nat. (i+x) — 2.-«B.log. (2+ x) + 

4-3. . log. (3-px)—.. .4-111 log . (m4-x).

hvor Unzial-Bogstaverne med de til venstre Side skrevne 
Exponenter betyde Binomial-Coefficienterne, betegnede ef- 
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ter den Hindenbiirgske Methode. Æren af at finde saa- 
danne Resultater er altsaa langt fra ikke saa stor som Glæ
den, de foraarsage Videnskabens Elsker.

Til Videnskabernes sande Tarv er det derfor ikke en
gang tilstrækkeligt, at man beviser de nye opfundne Sætnin
gers Rigtighed ; man bor og angive, hvorledes man har fun
det Vejen dertil. Hermann og Newton vare Opfindere i Me
chaniken , men de skjulte bag synthetiske Beviser den Analyse, 
som havde vejledet dem dertil, og Læseren er, efter den store 
Eulers Dom , endnu meget forlegen, naar han, efter at have 
arbejdet sig igjennem dc besværlige Beviser efter de Gamles 
Maade, seer at han, med al erhvervet historisk-philosophisk 
Kundskab dog ikke er istand til at oplöse et Problem, naar 
det fremsættes i en noget forandret Skikkelse. Saaledes gik 
det Euler selv. Sed qvod omnibus scriptis, quæ sine Analysi 
sunt composita, id potissimum Mechanicis obtingit, ut Lector, 
etiamsi de veritate eorum, quæ proferuntur, con vinca tur , tarnen 
non satis clarara et distinctam eorum cognitionem assequatur, 
ita ut easdem quæstiones, si tantillura immutentur, proprio 
Marte vix resolvere valeat, nisi ipse in analysin inquirat, eas- 
demque propositiones analytica methodo evolvat. Idem omnino 
inilii, cum Newtoni Principia et Hermanni Phoronomiam per- 
lustrare coepissem, usu venit, ut quamvis plurium problema- 
tum solutiones satis percepisse mihi viderer, tarnen parum di
screpan tia problemata resolvere non potuerim. Dette er denne 
udødelige Mands Bekjendelse i Fortalen til hans Mechanica, 
sive motus Scientice analytice expósita,

Exempler paa den her paaankede Fejl i nyere rnathe- 
raatiske Skrifter torde det heller ikke blive vanskeligt at frem
vise, naar det ikke forte for langt fra Hovedsagen^ Jeg slut- 
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ter desaarsag disse forelöbende Betragtninger med det Önske, 
at man, især ved vanskeligere og mindre almindelig bekjendte 
Sætninger vilde folge den priselige af Wolf, i hans Elementis 
saa omhyggelig iagttagne, Skik at vise tilbage til de Steder, 
enten i forfatterens egne eller i andres Skrifter, hvor saadan- 
ne Læsere, som det er om at gjöre, at have sammenhængende 
Ideer, kunde finde Beviserne for de Sætninger, og Grundene til 
de Methoder, af hvilke man da betjener sig.

Iblandt de trende af Huygens, Leibnitz og Joh. Bernoulli 
i den höjere Geometrie indförte Maader at betragte krumme 
Linier paa, som disse store Mænd udledede af forskjellige 
Arter af Bevægelse, Motus Evolutionis , Tractionis et Reptio- 
nis, synes den förste meest, den anden mindst at være ree;n- 
geometrisk j den sidste derimod at holde en Middelvej imellem 
de tvende andre. Ikke mindre fortrinlig end frugtbar paa lige- 
saa vigtige som skjönne Folger synes den Huygenske Evolu
tion at være for Grandskeren. Hvor vigtige Ruller Cycloïderne 
og de logarithmiske Spiraler spille i denne Deel af den höjere 
Mathematik, er noksom bekjendt.

Imidlertid er denne Materie, saavelsom enhver anden, 
uagtet de berömte Mænds Bestræbelser, der have arbejdet i sam
me, dog upaatvivlelig i Stand til at modtage om ikke store 
Udvidelser, dog en eller anden liden Tilsætning, hvorved ikke 
allene denne Theorie, men den hele Videnskab, maa vinde.
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Saaledes er Radius OscuTi, som i Begyndelsen kunde blot sy
nes et Product af nysgjerrig Speculation, bleven vigtig i Be
vægelses-Læren. Det forekommer mig derfor ligesaa illiberalt 
som upolitisk, naar man forkaster en speculativ Idee, fordi 
den ikke lover hastige Renter. Det kongelige Videnskabers 
Selskab, hvis Omhu ligesaavel omfatter Theoriens Forfrem
melse, som dens nyttige Anvendelse, tillade mig derfor at 
fremföre dette lidet Product paa den store littéraire Skueplads, 
ifald det Finder samme værdigt til en Plads imellem dets större 
og vigtigere Afhandlinger. Det tilhorer Jac. Bernoulli, i Hen
seende til Materien, men Forf. i Henseende til den alminde
ligere Form hvori det her fremsættes , og adskillige deraf ud
dragne Resultater.

§• 3.

De tvende almindeligste Methoder, hvoraf man i den 
höjere Geometrie betjener sig til at udtrykke krumme Liniers 
Natur, bestaae, som bekjendt deri, at man enten efter Behag 
antager en ret Linie, Aæen, og derpaa Ira et vist ligeledes 
efter Behag antaget Punkt afskjærer större eller mindre Styk
ker, Abscisser, og nu bestemmer, hvor store de rette Linier 
blive, som drages til den krumme Linie fra Abscissernes ube
stemte Endepuncter og indslutte en vis given, ret e/ler skjæv, 
Vinkel med samme Abscisserj disse Linier kalder man, som 
bekjendt, Ordinater. Begge, Abscisser og Ordinater, faae det 
fælles Navn af Coordinater, som igjen, efter den indsluttede 
Vinkels Beskaffenhed, deles i retvinklede og skjæv vinkle  de. 
Det er og bekjendt, at man for en anden Axe, et andet Ab
scissernes Begyndelses-Punkt og en anden Coordinations-Vin-

Vxd. Sels. Skr. IIDtV, I Hafte. L f



kel faaei’ en anden Ligning for samme krumme Linie, end- 
skjoiit af samme Grad, som den Ligning af hvilken den ud
ledes, naar denne er algebraisk ; og dette er et stort Fortrin 
ved denne forste Methode. Eller og, (deri bestaaer den an
den almindelige Methode) man bestemmer af den krumme Li
nies Natur, hvor store de af et fælles Punkt, Polen, dragne 
Ordinater blive, og tager istædet for retlinede Abscisser, de 
Cirkelbuer, som ligge imellem et i en given Cirkel-Peripherie 
antaget fast Punkt og det Punkt, hvor Ordinaten udaj Polen 
skiærer samme Peripherie. Ved mange Linier, som f. Ex. 
Spiralerne og saadarme krumme Linier, som forst efter et vist 
Antal Omgange lobe tilbage i sig selv, begriber man let, at 
man erholder Cirkelbuer og dertil svarende Vinkler, som ere 
stqjre end een Peripherie eller 36o°. At denne sidste Forestil- 
lingsmaade er vigtig i meclianiske Undersøgelser x er ikke min
dre bekjendt.

§• 4*

Men disse tvende Forestillingsmaader ere dog ikke de 
eneste. Man kan, istædet for retlinede Abscisser, vælge krum- 
linede. Saa har man gjort ved Cycldiden. Maaskee man uden 
denne Methode ikke saa let skulde have bemærket den saare 
skjönne Egenskab, hos denne krumme Linie, at den udvikler 
sig selv. Istædet for Cirkelbuer, som ved Cycloïdens Under
søgelse lægges til Grund, lade sig enhver anden krum Linies 
Buer bruge med Hæld, til at simplificere Udtrykkene. Ordi
naterne kunne da tillige have en forskjellig Beliggenhed i Hen
seende til Axen af den krumme Linie, hvis Buer bruges som 
Abscisser. Den parallele og den lodrette ere de tvende Arter



¿er her fortjene Fortrinet. — Den alleralmindeliçstc Forestil.- 'J o
lingsmaade var den at bestemme Púneteme i den krumme Li
nie ved tvende eller trende krumme Linier, alt efter som Krum
ningen var enkelt eller dobbelt. At der paa denne Mark, som 
endnu ikke er synderlig dyrket, kan samles skjönne Frugter, 
naar man kun ikke calculerer blindt hen , men idelig liar den 
geometriske Construction for Ojnene, derom synes mig ikke 
man kan tvivle.

§• 5-

De nylig omtalte Forestillingsmaader ere re en-geometri
ske. De bestemme livert Punct i den krumme Linie ved Con
struction 3 og den hele krumme Linie selv ved uendelig mange 
saadanne Punkter. Imidlertid kan man ogsaa tænke sig en 
krum Linie beskreven ved et Punkts uafbrudte Bevægelse. 
Herved frembringes saavel algebraiske som transcendente krum
me Linier. I Henseende til de bekjendte Keglesnitte kan man 
eftersce Francisci a Schootens Exercit. Math. 4de Bog. Hvor
ledes Cyogloïderne, Epi- og Hypocycloïderne, Spiralerne o. a. fl. 
beskrives mechanisk, er ogsaa bekjendt. Forudsætter man 
Rectificationer og Quadraturer, saa lade de sidste Arter sig 
ogsaa construere geometrisk. Den formeente Inddeling, som 
Carte sius gjorde, imellem geometriske (algebraiske) og mech et
niske (transcendente) Curver, er derfor hverken logisk eller ety
mologisk rigtig, og kunde altsaa heller ikke faae de store 
Mænds, Newton’s og Leibnitz’s, Bifald.

§• 6.

Af de trende Arter af Bevægelse, hvorved en krum Li
nie kan fremkomme, er, som vi allerede §. 1. have anmær- 

Ff 2
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ket, den Huygenske Evolutions-Bevægelse mærkværdig paa Fol
ger. I Almindelighed forestiller man sig denne Evolution saa- 
ledes, at en krum Linie AMZ (Fig. i.) omvikles med en 
fuldkommen böjelig ret Linie, og at denne rette Linie, me
dens den afvikles, stedse udstrækkes saaledes, at d*en  afvik
lede Deel MN, ifald den blev forlænget til O, dog kun hav
de Punktet M tilfælles med AMZ. Skeer dette, saa beskri
ver Endepunktet A en krum Linie ANV, sorn kaldes en. 
Evolvente', AMZ derimod en Evolute, M N er Radius osculi 
til Evolventen i N, den er lodret paa den krumme Linie i N,. 
oe; man kan ansee Evoluten som det geometriske Sted hvor 
tvende hinanden uendelig nær liggende Normaler til Evolven
ten skjære hinanden-

Men denne Evolution kan og forestilles, uden at man 
behover det noget fremmede Begreb om en fuldkommen böje
lig ret Linie. ON være en ubojelig ret Linie, som veltes hen 
over Evoluten AMZ, saa beskriver ikke aliene A en Evol
vente ANV, men ethvert andet Punkt a eller b sin Evol
vente anv, eller bpx.

Fra denne sidste Forestillingsmaade er det nu meget let 
at gaae over til en langt almindeligere. Istædet for den rette 
Linie N O (Fig. i) tænke man sig (Fig. 2.) en krum Linie 
BMV som veltes lien over AMZ, imedens et Punkt L, 
eller 1, som i Henseende til BMV har en uforanderlig Be-
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liesenhed, beskriver Evolventen C LX eller clx. Skeer dette, 
saa seer man let :

1) at de afviklede Buer AM og B M ere ligestore.
2) at ML og Ml som drages til begge de genererende Cur*  

vers fælles Berorings-Punkt, ere lodrette paa deres respec
tive Evol venter CLX og clx.

9-

Definitioner. Af de tvende genererende Cnrver AMZ 
og BMV vil jeg kalde den, paa hvilken Udviklingen skeer 
Basis (Basin expositam) ; BMV, som velter sig hen over Ba
sis, og altsaa ved sin Bevægelse egentlig frembringer Evolven- 
terne CLX, clx, o. s. v., kalder jeg Genetrix , og Púne
teme L, 1 de beskrivende Punkter (puncta describentia, liné-
antia). Vil nogen sætte beqvemmere danske Udtryk istædet
for de her valgte, gjor han mig en Fornöjelse.

10.

Laanesaetniug. Naar y betyder en Ordinate i en krum 
Linie3 hvis Ordinater, efter den q. anfórte anden Methode 
lobe sammen i et fælles Punkt, og dy denne Ordinates Dif
ferential , d p derimod Differentialet af Perpendiklen paa tan
genten fra den krumme Linies Pol, saa er Bore- Cirklens Ra-

Et let Beviis for denne Formel kan eftersees i Le Seurs 
og Jacquiers Commentairer over Newtons Princ. PliiL Nat. 
Math, Tom. 1. pag. 109. not. 214. i Udgaven af 1760.
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.Almindelig Laer es ae tnin g. (Fig. 3.)

Len krumme Linie A M Z være den Basis, som Génitrice 
B M berörer i M. Fed Evolutionens Fortsættelse komme den 
sidste Curve i Beliggenheden b q m, som her' antages uendelig 
lidet forskjeilig fra BM. N være det beskrivende Lunet og 
bq = BM. AÆzzz drage de rette Linier BM og bq, og gjöre 
A bqn identisk med ABMN, s aa er Nn et Element af Evol
venten ENnG. Normalerne NM og nm forlænge man til B. 
og gjöre Rm = Ro. Ligeledes være CM —Cm Radius O s culi 
til Buen Mm, og Cm forlænget skjære Tangenten NF i F. 
Endelig være D M = D m Radius Osculi til Elementet q m j og 
med Radio nq beskrive man Buen qr; saa siger jeg, at

Radius Osculi til ethvert Punkt i Evolventen 
(NR) forholder sig til Afstanden imellem de genere
rende Curvers fælles B erb reises-Punkt og den til Evol
venten horende Pdre-K redses Centrum (M.R), som 
Rectangelet af Afstanden imellem de til de genere
rende Curvers fælles Bero reises punkt hörende Rore- 
Kredses Middelpunkter med Afstanden mF (CD. mF) 
til Rectangelet afdissetvende Kredsers Radier (C M. DM) 

det er-. NR : MR = CD . mF : CM . DM.

B cv i is»
I) Mm=qm fordi BMzzzbq, og Bm — bm.
II) Rm—Ro og Rn = RN, efter Forudsætningen.
III) ABNM = og tvs A bqnJ altsaa NM — nq = nr.
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IV) No=nm, ÑM —nr; altsaa No — NM = nm — nr, det
er, Mo = mr,

V) Z. o = ZL r = 90o og M m = qrn (I) ; desuden M o = m r
(IV); fólgelig er A Mom "■ og A mqr. Heraf fol
ger ni o = q r.

VI) Nu ere Vinklerne MRm + CmR= MCm-f-CMR.

VII) Naar nu Punkterne q og M falde sammen,11 bliver

n qD = CMR.

Anm. Naar q og M falde sammen, falder n paa N og nq paa 
NM, det er, paa den forlængede RM, Fremdeles bliver Dq, 
som er lodret paa q m, til en Deel af den forlængede CM, som er 
lodret paa Mm, fordi disse tvende Elementer i saa Tilfælde falde 
sammen. Altsaa bliver nqD Topvinklen til C MR, eller nqD 
= CMR

VIII) Altsaa har man . .

MRm + CmR = MCm+nqD

eller MR m + nmD = MCm + nqD.

IX) Fremdeles ere qDm 4- n mD = nqD + qnR eller qnr

X) Altsaa MRm — qDm = M C m — qnr

eller MRm + qnr = MCm -f qDM.

XI) Men Vinklerne forholde sig directe som Buerne, og omvendt
som Radierne, hvormed disse Buer beskrives i Vink
lerne ; altsaa

mo i m o  Mm M in
RM ÑM “ (Tm + Dm

fordi = — ifölge (V).NM uq 0 \ /



XII) Heraf udledes endelig

C m .DmN M . MR

M N . M maltsaa mF —
m o

XIV) Af (XII) folger, at

altsaa j i Folge (XIII) ogsaa

som var at bevise.

§. 12.

m n F — n m F -P m F n
A Mom; hvoraf atter

XV) Af dette sidste Udtryk flyder directe den i Læresætningen 
fremsatte Proportion :

XIII) Men nmF-P nmq — 90o = 
altsaa er A mqr ~ A mnF 
folger at Siderne

I den nylig beviiste almindelige Læresætning ligge mange 
andre deels bekjendte^ deels ogsaa ubekjendte Sætninger, 

CD . mF

NR: MR = CD. mF : CM. DM.

, N R . ni o
^et er NmAmTr

mo . NM -p m o . RM  Mm . D m -p Mm . Cm

CD . Mm
Cm. Dm

NR
MK

NM . Mm
m o

N R _ C D _
MR C m . Dm
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hvilke vi nu ville udlede af samme som Folgesætninger. For 
Ordenens Skyld gjennemgaaer jeg forst dem, der beroe paa 
den forskjellig antagne Basis', dernæst undersoger jeg, hvad 
der folger naar man antager forskj ellige Genitricer.

§• 13-

Naar Basis er en ret Bi nie, bliver CM = Cm uendelig 
stor; altsaa CM—CD. Dette forandrer Hoved-Analogien til

NR : MR = Fin : DM

eller NR : MR = FM : DM (Fig. 4)

altsaa NR : NR — MR — FM : FM — DM

deter: NR : NM — FM : DF

eller NR X DF = NM X FM

Nu fælde man DH lodret paa NM, saa er:

FM : DF — NM : NH

fölgelig NR : NM = NM : NH.

som giver folgende almindelige

Læresætning. Naar en krum "Linie B M V væltes hen 
over en ret Linie AZ, saa er Badins Osculi til ethvert Punkt 
i Evolventen den tredie Proportionale til det Stykke, af den 
paa samme Evolvente til samme Punkt dragne Normale, som 
afskjæres ved en Perpendikel fra den til de genererende Lini^ 
ers fælles Berörelsespunkt hörende Bårekredses Centrum, 
regnet fra Evolventens Peripherie af, [altsaa til N H) og det 

Vid. Sels. Skr. Il Del, I Hefte. G g
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Stykke af A7’ormalen, som ligger imellem det givne Punkt i 
Evolventen og de genererende Liniers fælles Berörelsesv 
punkt, NM.

Anm. Da denne Egenskab er almindelig, tilkommer den ogsaa 
Cycloïderne , saavel de almindelige, som de udvidede og sammen- 
trukne (cycloi'des ordinariæ, elongatæ et curtatæ). I den alminde
lige Cycloïde er F M =. 2 D M den genererende Cirkels Diameter, 
Da nu

NR ; MR = FM : DM

ifölge den anden Proportion i denne §. saa er NR = 2MR = 2NM; 
en Folge, om hvis Rigtighed man let kau overbevise sig, naar man 
£. Ex. med Opmærksomhed betragter den af Wolf, Elem. Math. univ. 
Tom. i. Anal infin. paa den dertil hörende Tab. 111. tegnede Syle 
Figur, i Udgaven af 1742. ■

§. 14.

Naar Basis er en Cirkel, bliver CM bestandig, altsaa

NR som (Fig. 5). Endelig er NR =

CDXMFXNM
CDxMb — CMXDM det Udtryk hvoraf NR bor bestemmes.

§. iy.

Hr Genitiix en ret Linie, saa bliver DM uendelig stor, 
og man kan da sætte DM = DCj dette forandrer Hoved- 
Analogien til

NR : MR = MF : CM . (Fig. 6)

eher N M : o = oo : C M
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Men heraf folger intet, end' hvad som allerede er bekjendt, 
nemlig, at

o CM 
TaF "öö ° *

.. .. / .

§• 16.

Er Genitrix en Cirkel, saa er DM bestandig. Anta
ges nu (Fig. 7)

1) Det beskrivende Punkt i Peripherien 5 saa bliver MF = 
2DM.

altsaa NR : MR = 2 C D : CM

eller NR : NM =: 2CD : CM + 2DM

deter: NR : NM = zCM + 2DM :CM + aDM

Man tage CL = CM, saa bliver

NR : NM = FL : FC

Anni. Forlanger man at Evolventen skal være en ret Linie, 
saa maa NR blive = QO > eller CM -f*  2 DM “7 o, det er 
CM zzz — 2 DM eller D M = — | C M. Da nu DM er bestans 
dig, maa ogsaa CM være det; altsaa Basis en Cirkel, livis Radiu- 
er lig Genetricens Diameter. Tillige inaa Bevægelsen skee paa^den 
concave Side. Dette Tilfælde forestiller Fig. 8. Da dette allerede 
ved andre Methoder er Geometrerne bekjendt, viser det den lier frem
satte Sætnings Overeensslemmelse med andre paa andre Veje fundne 
Sandheder; en Overeensstemmelse, paa hvilken der i det folgende vil 
forekomme endnu flere Exempler.

2) Antages derimod det beskrivende Punkt at være Gene
tricens Centrum , da bliver NM = FM = DM fordi

Gg 2
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N, F og D da falde sammen., altsaa erholdes af XV. 
S. n.

NR : MR = CD : CM

folgelig NR : NM = CD : DM

eller NR = CD. Fig. 9.

Hvoraf flyder tillige, at naar de til tvende krumme Linier 
henhorende Radii Osculorum bestandig skjcere disse Cur- 
vers Axer under li ge store Vinkler^ Interse etionerne i begge 
Curver ligge Ugelangt fra deres respective Abscissers Begyn- 
delsespuncter, og Radierne eller Normalerne tillige diffe
rere om en bestandig Störreise, saa er den ene fremkom
men af den anden ved Evolution, og den dertil horende 
Genitrix er en Cirkels

E xemp el, (Fig. 9-)

Man tænke sig under GEDe og BMW tvende Parabo- 
boler, hvis Toppunkter ere G og B. Deres Parametre være 
Aoga, GB = 3 , GP = x, PM = y, GQ = v, QD = z , 
saa er

PM 2 = a (x— 3) = y2

og QD2=Av = Z2

altsaa PM2;QD2=ax— a3:Av

Men PM2 : Q D2 =P V2 : QV2 = a2 ; A2

Altsaa a2Av = A2ax—A2 a3

eller ay = Ax— A3
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r,.i i. „ av -, a2vfolgelig X —3 = — og y 2 = ——

som igjen giver:

VD = A v + é: =,4VA. V4V+Â
4-

Off VM —k/a^v'T? . V4V4-A
0 A 4 VA

altsaa DM = -Ar_5_. V4Î+Â
2 V A

Heraf sees at DM er en foranderlig Störreise, og at 
Parabolen GEDe altsaa ikke kan beskrives ved Middelpunctet 
af en Cirkel D, hvis Peripherie vælter sig hen over en anden 
Parabol BM. Paa en lignende Maade kan man undersöge, 
om enhver anden Curve E kan beskrives ved en Cirkels Bevæ
gelse hen over en anden given Curve B. Men jeg forlader 
dette for at begive mig til langt almindeligere Undersö- 
gelser«.

§• i7-

Ere de genererende Curver Cirkler, (Fig. lo og n) saa 
veed man at E vol venterne blive Epi- og Hypocyclöider.

Men MF = 2 DM ♦ Dette giverx

NR ; MR = sCD ; CM

2CM+2DM :CM
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altsaaNR : NM = 2CD : CM4-2DM

eller NR : NM = aCD : CF

Fælder man CO og DP lodret paa NMR, og forlæn
ger NR til S, saa bliver og MO—01S, altsaa
NS = 2PO. Heraf erholdes

NR : NM-2CD : CF

= NS : NO

eller

naar R og r forestille Basens og Genitricens Radier, ø den 
Vinkel, som i Genitricen svarer til den afviklede Bue NLM

> 4 (R r) r
og a den bestandige Störreise—. . Heraf flyder ligefrem 

folgende
Læresætning. I de sædvanlige Epicycloïder, (som til 

Ære for vores Landsmand Roemer, der erkjendte og viiste 
deres mechaniske Nyttte, ogsaa stundom kaldes Romerske, 
Epicyclo’ides Roemerianæ) og Hypocycloïder forholde Rörekred- 
senes Radier sIg sont 'Sinusserne af de halve afviklede Buer 
af Genitricen.

Folgesætninger.O o
1) Naar Genitricens lialve Peripherie er afviklet, det er, 

naar 0 = 1800, bliver Radius Osculi störst, nemlig = a = 
. R + r
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2) Da Sinus af 90o + 4? = Sinus af 900— 4$, saa ere de Ra
dii Osculoruin, som svare til lige langt fra det den störste 
Rad. Ose. tilhörende Punkt beliggende Punkter, ligestore, 
det er, den største Radius Osculi er en forlænget Diame
ter af den krumme Linie.

°g

4) Por Epicyogloïden og Hypocycloiden er

7) N r = 2 sin . ~ 0 naar n — o,

n d~ 13) Sættes R = n r , altsaa a = 4 • —• r, 02: r = 1 , saa bli-

/3) for Hypocycloïden = 4 ♦-—\ • sin • 4 Q • 

n -j- 1
ver NR = 4- —5=—‘sin.-l^; det er,n + 2

a) for Eyicyclo’iden = 4 sin 4 Q > °g

5) N R = 4 sin • 4 0 naar n 00.

I det forste Tilfælde er r = -—=---- = oc , altsaa Gc-n o
nitrix en ret, Linie. Kalde nu den afviklede Bue selv v, 

saa er Q — — f altsaa en uendelig liden Störreise 5 fölgelig 

er sin . 4 $ — 4 , altsaa N r = z sin ~ Q = <P = 1 . ¡p = 
r . (p — y ■ det er. Rad. Ose. er = den allerede afvik
lede Deel af den rette Linie, som genererer Evolventen.

Anm. Denne Evolvente har adskillige mærkværdige Egenskaber, 
som jeg ved en anden Lejlighed skal have den Ære at meddele det 
K. V. S.
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I det andet Tilfælde er r = o, altsaa a=o, fölgelig 
NR = o.

5) For Hypocycloïderne bliver

f) NR = o, naar R = r, som og maa være, da i dette 
Tilfælde Evolutionen ikke engang kan have Sted.

£) NR=oo, naar R = 2r, det er Evolventen er en 
ret Linie, nemlig Basens Diameter. See §. 16. i.

§• 18.

Vi komme nu til et af de vigtigste specielle Tilfælde i 
denne Materie, det nemlig, hvor Basis er identisk med Geni- 
trix og det beskrivende Punkt N er homolog med A, Ordina
ternes Pol for Basis BMZ. I dette Tilfælde blive stedse 
CM=DM, altsaa

NR : MR = a MF : CM

Man afsætte Mil = MF, og drage AH, saa sees let

i) at A A Mil = og «vs A N MF

a) at A A M C — A CMR

3) at AN = 2 AK, naar MK T er Tangenten til de ge
nererende Curver i M, og K det Punkt, hvori AN 
sk]ærer denne Tangente.

§• 19.

Af NR : MR : = jMT : CM, erholdes da ogsaa let

NR : NM = FH : FH — CM
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§' 20.

Deler man ved O Linien CM i tvende lígestore Dele, 
saa erholdes ogsaa

NR : NM = MH : MH — MO

det er NR : NM = MH : HO

eller nmxmh
Hü"

§. 21.

Er den krumme Linie af den Beskaffenhed , at HO stedse 
bliver = o, saa bliver Evolventen en ret Linie. For at finde 
denne krumme Linie, maa man mærke, at A A K M A 
AM H, altsa a

AK : AM = AM : MO eller MH

fölgelig CM = sMO =

Man sætte AM=y og AK = p, saa er

Radius Osculi = ——$. io. 
P dP

hvoraf erholdes —— =. —
P y

eller a log . p = CFlog ♦ y

hvoraf igjen folger p2 = ay, naar C=log«nat.a antages 
for den ved Integrationen forsvundne Störreise. Sættes nu V.

Vid. Sels. Skr. II Del, I Hcrjte. H h
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BAM = (J>, saa veed man at dy : yd$=y: Subtangenten,'

, ,__ v2dó T...1 T Subt.Xysom alttaa bliver — . rolgelie er p = =dy b b 1 Vy 2Subt. 2

y 3 d : d y y2 d 0
=t=^ = = V a y, hvoraf sluttes :yv dyc-|-y2 d<p2 : dy2 vdy2-|~ya d<J)2 ' ’

d y \/ a
d <p en ligning SOtn giyes integrabel ved at

• Z * • Z»substituere — istædet for y — a, eller z2 = a (y — a), hvoraf

erholdes

__  a2-H2 
y______

dy __ 2zdz

altsaa d cp —

som giver <p=2Á.tg.— + Const. «X

2 a d z 
a2-f-z2

d y \/a 
ys/ y —~a

a d y
i y ■— a2

d z
= 2 .---------- *___

i -f- z2
a2

Denne bestandige Störreise kan bestemmes saaledes at y = a, 
naar <p = o, altsaa, naar z = o, maa man sætte (p=o, fol- 
gelig Const. = o. Dette giyer endelig

z = a tg. 4 $
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altsaa z2 — a(y— a) —a2. tg.2 4 $

det or y = a Sec .2 4 ø • = a *Sec—a_0.
J a

og heraf fremdeles p = \/ay — a See. 40

Videre Cosinus af den Vinkel, som p gjör med y, = =

= J^Sl^Ø- cos. 40» eller Vinklen selv = 4 0- Den sam- 

me Vinkel gjör p altsaa med a, fordi 0 er denimellem a og 
y indsluttede Vinkel. Dette er nok til at indsee, at den sögte 
Curve er en Parabole , og det beskrivende Punkt dets Bræn
depunkt; en Sætning, som strax kunde udledes af p2=ay, 
en Egenskab, som Newton beviser i Prine. Phil. Nat. Lib. I. 
Lemma XIV. Det sees ligeledes let, at den beskrevne rette 
Linie er Parabolens saa kaldte Directrix,

Af $. 18. No. 2. har man seet at Vinklerne AMC og 
C MR, ere ligestore (Fig. 12..) AIR er altsaa den Vej, som en 
fra det lysende Punkt A udgaaende Lysstraale, formedelst Re
flexionen, maatte tage. Tænker man sig et i Basis ved M 
uendelig nær liggende m, saa vilde Am ligeledes kastes saale- 
des tilbage fra den krumme Linie ved Mm, at Lysstraalen 
mR vikle foreene sig med MR i R, Middelpunktet til den 
Cirkel, som falder nærmest sammen med Evolventen i Nn, 
paar Rm forlænget skar Evolventen i n. Alle tilbagekastede 
Straaler som MR, mR, o. s. v., vilde da, ved Intersectio- 
nerne af hvert hinanden uendelig nær liggende Par, danne en 

II h 2.
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krum Linie VR, som er en Evolute til Evolventen NG, men 
tillige i optisk Forstand kaldes den krumme Linie BMZ’s 
catoptriske Bramdelinie, C atacan slic a, Caustica per reßexionem^ 
for at adskille den fra en anden Art af Brændelinie, som faaer 
Navn af den dioptriske Brcendelinie^ Diacausticat Auaclastica, 
Caustica per Refractionein.

§• 23.

Omvendt : kjender man de tilbagekastede Straalers geo~ 
metriske Sted, saa giver en let Construction Punkterne i Evol
venten, som beskrives, naar Basis omvendt væltes saaledes hen 
over sig selv, at homologe Punkter stedse beröre hinanden. 
Man behover blot at forlænge den tilbagekastede Straale PM 
indtil MN = MA, efterat man ved den rette Linie AI C har 
deelt V. A AIR i ligestore Dele, drager man AH lodret paa 
A AI, forlænger CM og gjör AIF = MH. Endelig drage man 
FN, saa er N et Punkt i Evolventen, og NF en Tangente 
dertil. Beviset for denne Construction forbigaaer jeg, da det 
for sin Letheds Skyld neppe behoves.

§• 24-

Veed man altsaa i særdeles Tilfælde at bestemme Belig
genheden og Störreisen af den tilbagekastede Straale MR, saa 
er, i Folge §. 18 5

NR : AIR = 2 MF : CM

en meget brugbar Proportion, hvorpaa nogle af de folgende 
SS- give nærmere Beviis.
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§•

Da NR. er Radius Osculi til Evolventen NG, saa sees
1) At Parabolens Evolvente, beskreven ved dens Brændpunkt, 

er en ret Linie j thi MR er, som bekjendt, parallel med 
Axen, altsaa uendelig stor, folgelig e*  også a NR = NM-p 
+ MR = oo, altsaa Evolventen en ret Linie, overens
stemmende med det §. 21. fundne.

2) At Ellipsens og Hyperbolens Evolventer, beskrevne ved 
Brændpunkterne, ere Cirkler', thi ved Ellipsens Evolution 
er Radius Osculi NR = NM+MR=ÀM-]-MR = Ellip
sens store Axe, altsaa en uforanderlig Størrelse; folgelig 
er den Evolvente som en Ellipse beskriver med sit Brænd
punkt, en Cirkel. Ved Hyperbolen bliver RM negativ, 
det er, R og N komme til at ligge paa samme Side af 
M, og R bliver Hyperbolens andet Brændpunkt, (her egent
lig et Adspredelsespunkt,  focus virtu alis'), og Radius Osculi 
bliver NR = MR. — MN = MR — A M = Hyperbolens 
store Axe.

26.

Den sidste at de $. 2.4. fremsatte Proportioner fandt og- 
saa Jac. Bernoulli, endskjönt han paa det anförte Sted (See 
ogsaa Act. Erud. Lips. 1692. pag. 2.07) ikke synes at udstrække 
videre end til Epi- og Hypocycldiderne. Det kan derfor ikke 
være Mathematikens Dyrkere, især dem der ynde den synthe- 
tiske Methode, ubehageligt at see de for Keglesnittenes R.ad. 
Oscul. bekjendte Udtryk udledede af denne Proportion, for 
deri at finde et nyt Beviis saavel paa det 11. fremsatte The- 
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oreins Udstrækning, som paa dets nijje Overeensstemmelse med. 
andre forlien fundne Sandheder. Dertil betjener jeg mig af 
folgende:

Laanescftnl Jlge r- {Flg. 13 og 14).

I) I enhver Ellipse eller Hyperbole er Produktet af Perpendik
lerne paa Tangenten liig Quadratet af den coniske Sec
tions mindre Axe, eller Ff X G g = CD2»

II) Naar MN er lodret paa Tangenten i M og man fælder Per
pendiklerne NE paaBærelinierne FMogGM, blive de imel
lem disse Perpendikler og M liggende Stykker liig Keg- 

C Dalesnittets halve Parameter; eller ME = —— = 4 L, G A.
naar Parametren sættes = L.

III) FM : MN = Ff : 4 L, og

GM : MN = Gg : 4 L.

Thi Trianglerne MEN, FMf og G Mg ere ligedanne, 
altsaa

FM : Ff = MN : ME = MN : 4 L

og GM : Gg = MN : ME = MN : 4 L

Anm. De synthetiske Beviser for I og II finder man i Noterne 
til Newtons Prine. Phik Nat. Math. Lib. i. Prop. X. Coroll. i. not. 
235 og a36 i Le Seur og Jacquiers Udgave af 1760. Af III. folger 
den smukke Egenskab, at Normalen forholder sig til den geome
triske Middelproportionale imellem Hære-Linierne, ligesom den 
mindre Axe til Hoved-Axen\ thi ved at multiplicere de correspon- 
derende Led i Proportionerne III. erliolder man
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FM . G M : Ff . Gg —MNa : | L*  

altsaa MN : VfM.GM z=|L : VfEG^

CD»
~ CA : CD . (I)

-CD : CA :

Dette, som mangfoldige andre Exemplcr, beviser lier at den ana
lytiske Vej ikke altid liar Fortrinet i Henseende til Letheden og Kort
heden, hvorom man let kan overtyde sig, naar man söger det ana
lytiske Beviis for den sidste her anfórte Læresætning.

§• 27-

Osculi
Læresætning. I Ellipsen og Hyperbolen er Radius
Hig Cubo af Normalen, divideret med Quadratet af den

halve Parameter.

Beviis.

J) Den Evolvente som en Ellipses eller Hyperboles Brændpunkt 
beskriver ved Evolutionen, er en Cirkel, livis Radius er 
den coniske Sections store Axe. §.25, n 2.2, og disse 
Curvers catoptriske Brændelinier ere deres Brændpunk- 
ter, nemlig de Brændpunkter , som modsættes de med 
de beskrivende Punkter homologe lysende Punkter.

II) Nu er RM 4- MA : NR — xM! : CM. §. ip.
/■ ■ ,

Anvendes denne Proportion paa Pig*  i5 og 16, saa 
erholdes :

GM + MF : GM — 2MO : RM, Radius Osculi 
til den coniske Section i Mj altsaa
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AB : GM = 2MO : RM

eller CA : GM = MO : RM

III) Man drage FO = (Fig. 16 og 17) lodret paa FM, saa 
bliver MO lier, hvad MH = MF var Fig. 12, det er:

MO = eller FA : FM = FM : MO, hvoraf

folger FQ1 : FM’ = FQ : MO

IV) Men i Folge Laanesætningen er :

FM : MN = FQ : ~ L naar L betegner Sectio- 
nens Parameter;

altsaa FQ2 : FM2 = 4 L2 : MN2 

folgelig og FQ : MO = L2 : MN2

V) Ligeledes er i Folge Laanesætningen :

GM : MN = GS : 4 L

CD»
CA

FQ. GS
CA

=CA:FQ

VI) Da altsaa CA : GM = MO : RM . (II)

og GM : MN = CA : FQ

saa er CA : MN == CAxMO : FQxRM

eller MN X MO — FQ X RM
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Anm. Heraf kunde man allerede slutte, at den samme Pro
portion :

xL2 : MN» = MN : RM.

ogsaa maae tilkomme Parabolen. Desuagtet erdet got, for Fuldstæn
dighedens Skyld at tilföje et eget Beviis for Sætningens Gyldighed, 
naar den anvendea paa denne koniske Section. Dette skeer i fol
gende

altsaa FQ ; MO = MN : RM

Men FQ : MO = i L2 : NM2 (IV)

altsaa i L’ : MN2 = : MN : RM

det er : RM — H. sk. b.1 L2

28-

Laanesætning. I enhver Parabole er Radius Hig Cubo 
af Normalen divideret med Quadratet af den halve Parameter 
Fig. 17.

B evii s.

I) I Parabolen lobe de fra Brændpunktet F udgaaende Straa- 
ler efter Tilbagekastningen fra den rette Linie som be- 
rörer Parabolen i M, parallelle med Axen ; altsaa maa 
man sætte G M = 00, hvorved Proportionen :

GM + FM ; GM = 2MO : RM $. 27. IL

forvandles til:

GM : GM = 2MO : RM
det er: RM = 2 MO.

Vid. Sels. Skr. II Del, I Hafte. Ii



II) Man fælde FQ lodret paa Tangenten TM fra Brændpunk
tet F, og drage F O lodret paa FM, saa er:

AF : FQ = FQ : FM = FM : MO

altsaa AF3 : F Q3 = AF : MO

III) Nu er i enhver Parabole MN = 2FQ, og AF = 4 L
naar Parametren sætses — Lj altsaa er :

I T 3 . I
•3-4 * -g- MN3 = 4 L : MO

= 4 L : 2MO

zzzz. i L : RM

MNî ■følgelig RM=Æ

eller < L2 : MN1 = MN : RM. H. sk. b.

§. 29.

Læresætning. I enhver conisk Section er Badins O s cull 
lüg Cubo af Normalen. Divideret med Quadratet af Sectio- 
nens halve Parameter.

B evils.

For Ellipsen og for Hyperbolen er denne Sætning be- 
viist i $. 27. For Parabolen i foregaaende S« Altsaa 
gjelder den for alle Kegle-Snittene. H. sk. b.



I Parabolen er AF : FQ — FQ : TM

eller

altsaa

fölgebg

4 FQ2 — L.FM

MN3=8.FQ’=L.VLxFM. vfm

RM = 1™^.

Af dette temmelig simple' Udtryk kunde man betjene 
sig til at bestemme den krumme Linie, hvis Cycldidale er en 
Parabole; saaledes vil jeg nemlig for Kortheds Skyld kalde 
den Evolvente, som frembringes af tvende identiske genere
rende Curver. Genitricens Navn og det beskrivende Punkts 
Beliggenhed characterisere en saadan Cyklo'idale endnu nær
mere. Saaledes er Parabolens Cyklo'idale ved Brandpunktet 
en ret Linie ; Ellipsernes og Hyperbolernes Cykldidaler ved 
Brændpunkterne Cirkler, o. s. v. Dog lader Sagen sig endnu 
lettere afgjöre ved folgende Forestilling:

pNq (Fig. 18) være den med N beskrevne Parabole, og 
BMZ, bMZ de genererende Curver, A det til N svarende 
homologe Punkt. Man drage AM og NM til de generende 
Curvers fælles Berörelsespunkt M, og forlænge N M indtil den 
bliver Hig den til N hörende Radius Osculi = RN. Desuden 
være CM Radius Osculi for det til Basis henhorende Punkt M ; 
denne Radius skjæres i S af den paa AM lodrette Linie AS, 
ligesom NR i O af den paa AN lodrette Linie A O. Jeg 
antager endelig, at A tillige er den beskrevne Paraboles 
Brændpunkt. Dette forudsat, vil man af det Foregaaende 
kunne see, at RN — 2ON = 4NM = 4 AM, fordi K M og 
A O ere parallele og AK = KN. Altsaa KM = 3 AN. Da nu 

li 2
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NR : MR =±= 2MS : CM §. 24.

saa er 4:3 = 2MS:CM

eller CM = 4 MS

Men AK = p er Perpendiklen paa Tangenten, og AM — y 
er Ordinaten af Polen ,ogp:y = y:MS

* det er MS = —
P

altsaa CM = 4*  — = (§• 1O)p d p

heraf folger : — — = — —Ö p y2

altsaa log. p3 = log.ay2

folgelig p3 = ay2 eller p = a3 yT

($• 21)
y2dø

Men p er tillige = 7=
1 ö Vdy2¿-y2d02

altsaa y4d<p2 __ a2 4
d y2 -py2 d (pz -

For at integrere denne Ligning, sætter jeg a = b3 og 
y = a3, saa erholder jeg

z12 dø2
9 z4 d z2 -j- z6 d ¿p2 = b2 z4 eller z8 d (p2 __

9 dz2 -f- z2 d

det er z4d<p2 = 9 b2 dz2 -f- b2z2 d(p2

eller
3bdz

zVz2 — b2
3 bz d z



Sætter man z2 — b2 = t2 eller z2 = b2 4-12 , saa erholdes : 
,  3btdt  2 bdt

c? Tl>h- ta)T ’ b^+’T*  ?

hvis Integral er :
o A . t __ o 1 \/z2 — b2Q = ¿ A . tang. — = ó A. tg. ----- -----

eller — — 3 A . cos . V a-
Z y

følgelig

eller

Q = 3 A . cosin

Anm. Naar bliver y = a. Antager man nu a for den
fjerde Deel af Parabolens Diameter, saa er A B , eller den rette Linie 
fra Brændpunktet til Evolutionens Begyndelsespunkt , tillige den 
rette Linie, fra hvilkeu Ordinaternes Afvigelse er = Nu er

Cp =3 A cos. V — = 3 A cos. \/ —— = 3 A cos. JA_
y y3 y

det er Vinkelen KAM zzr: 4 BAM.

Det er ellers ikke usandsynligt, at denne krumme Linie har 
flere skjönne Egenskaber. Den videre Undersøgelse af samme vil 
jeg for det fórste forbigaae. Det er mig nok at have viist, at

Denknmme Linie, hvis Natur udtrykkes ved y = asee.3

har folgende Egenskaber: Dens Ordinaters Quadrater for
holde sig som Cuherne af Perpendiklerne paa Tangenterne. ?) 
Dens Pad i i Ose. derimod, som Quadraterne af disse Perpendik
ler. 3) Vinklen imellem Ordinaten og Perpendiklen paa Tan- 
genten er altid en Trediedeel af Ordinatens Afvigelse fra A B. 
4) Ligeledes er den udgaaende Straale en Trediedeel af den til- 
bagekastede R M , som ligger imellem den krumme Linie og dens 
Brandlinie og 3} Dens Cycloldale er en Apolloniansk Pa
rabole.
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§• 31.

Naar Basis er en logaritmisk Spirale Fig. 19, saa er 
Vinklen imellem Ordinaten, A M, og Perpendiklen paa Tan
genten, AK, af en uforanderlig Siorrelse. Er nu NG dens 
Cycloidale, saa drage man IN, som berörer den i N og AL 
lodret paa T N, saa er

Z. LAN = Z- ANM = Z. NAM.
altsaa er ikke allene Vinkelen LAN bestandig, men endog 
af samme Störreise, som NAM = KAM. Evolventen er 
altsaa den selvsamme Spirale eller identisk med Basis og med 
Genitrix. Disse tvende have altid under Evolutionen en mod
sat Beliggenhed. Evolventen derimod har i Henseende til Ba
sis en uforanderlig Beliggenhed, fordi dens Ordinate AN stedse 
afviger, om en bestemt Vinkel fra den dertil svarende Ordi
nate AM.

Alan beskrive med Radio AM en Cirkelbue, som skjæ- 
rer Basis i Q, saa bliver AQ = AN = 2. AK. Nu har AK, 
altsaa og AQ —— 2 AK, et bestandigt Forhold til AM; altsaa 
er ogsaa Vinklen MAQ bestandig; og da det samme «gjclder 
om Vinkelen MAN, saa er NAM + MAQ = NAQ ufor
anderlig. Cycloïdalen og dens Basis ligge altsaa saaledes ‘imod 
hinanden, at tvende homologe Punkter, seet fra Polen, stedse 
have den samme apparente Afstand NAQ.

Anm. Man veed hvoi meget Opdagelsen af denne Egenskab 
hos den logarithmiske Spirale glædede Jacob Bernoulli, at han 
endog valgte den som et Sindbillede paa Opstandelsen at sættes 
paa sin Gravsteen, med Overskriften:

Eadem mu-tata resur go.
Man veed ogsaa , at foruden CycloTden endnu en af Tscliirn- 

hausen (Act. Erud. Lips. Nov. bekjendfgjort Linie tager



Deel i denne Egenskab. De analytiske Undersøgelser over denne Ma
terie , hvoraf lir- IIof-Raad Kæstner, (Anfangsgr. der Anal, des 
Unendl. §. 5y8 — 690 og pag. 5a5 -— ¿45? aden Udg.) har 
meddeelt et concentreret Udtog, vise at kun disse tre Linier have 
den omtalte Egenskab, en Indskrænkning som dog kun gjelder, 
naar Genitrix er en ret Linie, fordi Undersøgelserne paa anförte 
Sted lægge denne Forudsætning til Grund.

§•

Er Spörgsmaalet derimod om identiske eller ligedanne 
Cycloïdalers Genitricer, saa maa Undersøgelsen anstilles over- 
eensstemmende med §. 24. Sættes sammested Evolventens Ra
dius Osculi NB. = R, NM — AM = y (Fig. i8) MF eller 
MS (Fig. 18) = q, og CM = r; sættes endelig AN = Y, 
AK — p og AL = P, saa er

AK : AM = AM : MS
eller p : y = y : q

det er q = _Z—.
P

Nu er MR (§. 24)= NR—NMszzR— y, altsaa, bliver 
NR : MR = 2MF : CM

til R : R — y = 2X-*  :
p x W

eller R ’ y = -’.Ú . _ ïd Ï
P P dp

2ydp : 2ydp — pdy

eller R =j

en Formel som ogsaa findes uden at kalde S*  24 Fljelpj

Men Y = AN = 2 AK. = 2p, altsaa Yd Y = 
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4pdp, og P = —2y fordi AAI : AK = AN : AL; fölge- 

lig dP = 4PydP ~ aPa.d.y, Substitueres disse Værdier., saa er

holder man
R = = _4Pr±P__ = ----- ÎT12 naar Tæl-

d P 4 P Y P — 2 p2 d y 2 y d p — p d y x

1er og Nævner divideres med 2 p.

$■ 33-

Ved Hjelp af den nylig fundne Formel lade sig adskil
lige Poroblemer let oplöse, hvorpaa jeg vil give folgende Ex- 
einpler :

Exempel 1.

Man skal finde den krumme Linie , hvis Çycloïdale er 
en ret Linie?

Op lös nin g.

Her er Pi = 00, altsaa aydp — pdy — °> fölgelig 
ogsaa

et Udtryk, hvis Integral er L".
y

altsaa en Parabole, Vid. 5. 2,1.

Den krumme Linie er

Exempel a.

Man skal finde den krumme Linie, hvis Çycloïdale er 
en Cirkel? 



Oplosning.

eller

som

hvor

Kk

°g

Man liar altsa a dø — -—¡~FT<~~7Fr: ' — •(z + i a) Vb2 — z2

Fremdeles sætte man v/c2~i-z2 = c — tz, eller
JZ2 = 2,ctz — t2 z2

saa er z ~ act — t2z
F*4.  Sels. Skr. IL Del, I Hmjte.

Menp = naar ø forestiller Absc Issevi n-1 V dy2 -f-y2 d02
len ; altsaa

yW

som siver d 0 = ,--------b T yvay—y
Sætter man y -r 4 a 

a y = a z

— b2 =
eller ay—y2—b2—

b4
dy2 -|- y2 d02 ay — y2

altsaa 1 + —y2dø2 ba
dy  V" (a y — y2 — b2)

yd 0 b
b dy

2—ba

= z, saa er y = z + 4 a, og altsaa
+ 4 a2
az — £ a2 — z2

— b2
4?a2-—z2 =c2 — z2, naarc2 = :£a2 —b2«

bd z

Her er R altsaa en uforanderlig Störreise = a ; fölgelig : 

2y2 dp = aaydp —■ apdy
apdy = 2 (a y— y2) dp

. 2d p ad y Ady Bdv
giver —— =------- -— — ----- - 4- -—-° p X va,y — y2 a—y y

man finder A — 1, og B — 1, og altsaa, ved at integrere,
-i— == —X— eller p — b \l—X— — —!)X—

bz a — y r * a—y s/ay — ya
y2 d 0
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eller z =

altsaa

altsaa O-H4)*

1 = g2-

a2

P
a2

°S

u24-f2, naar f2

i -}-4-t-H2
a

G .— tZ ZZZ G

(i4-t2)2

2 (1 t

14-t2

dø 2c(l—t*)dt  Cia4“2 ct-f-ia t„) »G "”t®) c 
_ = _ :

4 îl_4_t2 = u2 4- ï
a

Men 4 °2 — a2—4 b2, altsaa ------1 — —[-j hvoraf sluttes
az a2

2 b

2Ct

1 ¿-t2

2 — g2, naar ~a

eller dz = ac . dt
n 1. . r ____|a4-2ct4-|at2

endelig er z-Ky a — -- -------------------

ï —t«
rn*

P t , -ï (i-4-t2)dt—2t2dr
fremdeles er d z = 2 c .

* (, + ^t + ¿)

4b r dt 
a J

2 G tt
14-ta

4c2
a2

I — a« •)

9 0
endelig t4—-— — u, saa er dt == du,

±c2 + 4_ci =u2
a ' a2

(•-Ha>a
1 —t*

eller <P = '

Sætter man

°g t2 +

altsaa ï +

eller = u

a
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Men au = at + 2C — a t -4- 2"—- 4 b2
C__[ZC2 — z2 ¿___ V|a2—b2 — V^a2— b2—za

Og t = ---------- -------- -

Da nu a = y — 4 a» saa er
\/1 a2 — b2 — Va y — y2 — h2

‘«=------------7-ïi---------------

altsaa at 4-Va2 — 4 b2 <
= 4 a Va2 — 4 b — a Va y — y2 — b2 -f- y — X a) Va2 —4 b*  

y —X a

deter: au

Heraf erholdes endelig

(P =. Arc. tang.

yVa4—4b2 — U Va y—y2 — b2
y—Ia

+ Const.

Da altsaa tang, ó kan bestemmes algebraisk ved en Func
tion af zden Grad ai den foranderlige Störreise y, saa er den 
sögte Curve selv en conisk Section, som desuden let kunde 
sluttes af §. ió. No. 2, skjöndt ikke i den Grad af Almin
delighed. Consructionen og andet herhen horende, forbigaaer 
jeg for at undersöge det almindeligere Spörgsmaal :

Kk 2
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Hvilken er den Curve, hvis Cycloidale er identisk eller 
ligedannet med sin Genitriæ ?

O

§. 34.

°g «

fremdeles dy =

m — n
n dPP°g

a“ ✓

m >
P"7

°g

2IÏ1

• p p”

y=-b-
JU

A n

m b
---------Pm •*-

nan

2 m — n 
n

m — n

n dp

Da p aldrig er större end y, og P aldrig större end Y, 
saa kan man i Almindelighed antage

am yn — bn pm
Yn -- ■. pn pm

m B
ni

nA11

mb

m
nan

3b2
2IH

a n

fölgelig bliver R= -^¡7“

b m
hvoraf folger y = —~ • Pa 

an
in

p7

mBi p~

2 ni
nA »

ay2dp______

2ydp—pdy

— ( 2b

’’ ’ k ■
\ an

Men R er ogsaa =
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som er Udtrykket for den til Cycloidalen henliörende Krum
min gsradius. For Basis eller Gcnitricen findes derimod

na11

2 m — n

n

oct da p= — . ym, saa bliverO - A n
bm

2 m — n am —n
mb2 a n nr =-------------------- .y
na n b n

n 2 m — n
,, m bm meller r = ---- . yna J

Skulle nu disse tvende Curver være ligedannede, saa maa for 

det forste — være = 2-m-~n, eller m2 = amn —- n2, det er 
n ni

m2 —zm n 4~n2 = o, m — n —o, eller m = n
Men denne samme Liighed, m=n, gjör ogsaa Curver-

ne, Genitrix og Cyclo'idalen identiske 5 thi man faaer:

R = — . Ya

ni
2 n b p n

ni
(2 n — m) an 
altsaa



boí r = — . yo a J
R er altsaa fuldkommen den samme Function af Y, 

som r er af y; og Gexiitrix selv udtrykkes ved. Ligningen:
- a y = b p

og er altsaa en logarithmisk Spirale, den eneste der findes 
paa denne Vej. Vælger man istædet for amyu=bnpm, en an
den almindelig Ligning, f. Ex.

yro=a«pm—;3 ( c7| “ etc.

og behandler den paa en lignende Maade, vil man maaskee 
finde ikke allene flere Genitricer der have den anförte Egen
skab, men endog derved faae Lejlighed til at udvide Analysen. 
Nærværende AEmne er altsaa for dem, der have AEvne, Lyst 
og Tid dertil, stedse et undersogelseværdigt AEmne. Men da 
jeg har flere ikke uvigtige Anvendelser at gjore af min Lære
sætning, overlader jeg Fuldstændiggjorelsen af det hidtil fore- 
dragne til skarpsindigere Hoveder, tilfreds med paa ny at have 
fort dem ud paa en Mark, hvor der endnu maae va;re ypper
lige og skjonne Blomster at plukke. Det gaaer ellers her, som 
i andre mathematiske Undersøgelser. I Forbigaaende finder 
man Ting som man ellers ikke let skulde finde. Derhen ho
rer f. Ex. den almindelige Egenskab hos de coniske Sectioner, 
som Calculen §. 33. Ex. 2.. forer os hen til, og som maa 
gjelde for Brændpunktet, ifölge §. 2.5. No. 2., nemlig, at

Vay-—y2 : b = y : p

Antager man nu, for Ellipsen, at a er = den store Axe, saa 
er Fig. 13.

VfM. G M : b = FM : Ff



Sætter man a negativ, saa maae b antages imaginair for 
at vedligeholde Realiteten i Forholdet y : p, altsaa bliver for 
Hyperbolen 

V— ay — y 2 : b — i = y : p
eller Vay-fy2 : b = y : p

Tager man her igjen a for den store Axe, saa bliver Fig. 14. 
VTTmTGM : b = FM : Ff

Da nu b er reel ved Ellipsen og imaginair ved Hyperbolen, 
saa er det klart at b forestiller i begge Tilfælde den mindre 
Axe. For at overbevise mig herom, raisonerer jeg saaledes 
Fig. i3 og 14.

FM : GM = Ff : Gg
altsaa <FM .GM : FM = ^FfTgJ : Ff

eller VfMJGM : <Ff . G g = FM : Ff

deter Vf M . G M : CD = FM : Ff
Slutningen i Enden af §. 33. er altsaa rigtig; a er den 

store Axe og tillige Cirkelens Radius; begge Dele stemme al
deles overens med §. 2.5. No. 2. Dette maae være nok herom.

Om Cycloidalerne af höjere Ordener.

§• 3Î-

Den höjere Geometrie standser ingenlunde ved Evolu- 
ternes Bestemmelse; den veed at finde Evoluternes Evoluter. 
Det har Euler viist i sin Investigado curvarum, quæ evolutæ 
sui similes producunt ; Comment. Ac. Imp. Petrop. Tom. XII. 



Ogsaa det §. il. fremsatte Theorem tillader en saadan Udvi
delse, hvoraf jeg her vil give mig den Ære at forelægge det 
K. V. S. en Prove} efter at jeg har forudskikket folgende

Definitioner. Cyclo'idaler af forste Orden kalder jeg dem, 
som fremkomme ved den forste Udvikling af en given Curve. 
Cycloid aler af anden Orden ere de, hvis Genitrieér ere Cyclo- 

ïdaler af forste Orden , og naar en Cycloïdale af n= Orden 
udvikles, kalder jeg den derved fremkommende Curve en Cy

cloïdale af (n-hi)= Orden.
En saaledes fortsat Evolution forestilles Fig. 20. a a og 

oícc ere Genitricerne j ßß, Cycloïdalen af forste Orden, er Basis, 
°g i den omvendte Beliggenhed b b er den Genitrix til Evol
venten en Cycloïdale afanden Olden, som ved en lignen
de Evolution frembringer en Cycloïdale af tredie Orden, o. s. v. 
A er den fælles Pol for alle Cycloïdalers Ordinater AM, AN, 
AO, o. s. v. Rr, Ss, Tt og s. v., ere Brandlinierne ; CM, 
RN, SO o. s. v. Kruminingsradierne til Cycloidalerne i M, 
NO, o. s. v. ; endeligere AK, AL o. s. v. ; endelig ere AK, 
AL o. s. v. Parpendikler paa Tangenterne T M , VN, o.s. v.
Dette forudsat, betegner jeg AM, AN, AO,. .. ved y, yz, y",... y(u)

AK, AL, . . . ved p, p', p",.... pO) 
og CM, RN, SO, . . ved r, rz, rzz, . , . r(n) 

saa er yz = 2p, yzz = 2pz, yzz/= ap",... og y(n) = 2.p(n-i)

§■ 3é-

Da MN og AL ere lodrette paa Tangenten VN, alt- 
saa indbyrdes parallele, saa er V. MAN = V.MNA = V. 
NAL, altsaa



AM : AK = AN : AL 
det er y : p = 2 p : p' 

altsaa p' = eller p'=——
y 1 2 y

Paa samme Maade findes :

Og i Almindelighed : p(n) = eller p(I!)=——

§• 37«

Sammenligner man de i forrige fundne Udtryk, saa 
finder man :

§ • 38*

Paa samme Maade finder man Pieductionen for Per
pendiklerne af linjere Ordener, udtrykte ved Functionen af 

Fid. Seis. Skr. IIDel, I Hafte. L 1
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de til Genitricen hörende Perpendikler og Ordinater, 
lig :

$• 39-

Man drage AH lodret paa AM, saa er 
AK : AM = AM ; HM

eller p : y = y : q 
altsaa q = y2 : p .

Paa en lignende Maade findes:

,./// (yz//)2 ___ ~3‘Pa
-1 pzzz y

q"" = “JTTT" = “A °g i Almindelighed:

nem



Anm. Betragter man Vinklerne i Fig. 20.', saa seer man let, at
MAN = NA0 o. s. V. Fremdeles seer man af de foregaaende Be
stemmelser , at Rækkerne :

y» yz > i", yzzz» yzz" • • • • •

p» pz, pzz, pzzz, pzzzz, . . .. Pw

<b qz, qzz, qzzz, qzzzz, . . .

ere geometriske Rækker, hvis fælles Forholds-Exponent er-------•
y

Igjenrtem Punkterne M,N, O, etc. K, L, etc., H, Hz, Hzz, etc. 
gaae altsaa 3 logaaithmiske Spiraler, som egentlig ere een af samme 
Spirale i 3 forskjellige Beliggenheder. Nu veed man af det Foregaa
ende , at denne Spirale er sin egen Cycloïdale. Altsaa ere ikke alle
ne alle dens hôjere Cycloïdaler identiske Spiraler, men endog Ende
punkterne af corrcsponderende Ordinater eller Perpendikler, eller 
de ved Perpendiklerne paa Ordinaterne bestemte og i Krummings- 
radierne liggende Punkter H, HZHZ/ o. s. v. ligge i ligcsaadanne 
Spiraler, som Beliggenheden undtagen, ere een og samme krumme 
Linie. Maaskee har Hr. Hofr. Kæstner ogsaa tænkt herpaa, naar 
han pag. 545. af det i Anm. til §. 31. anforte Skrift siger: 
Weil diese Linie auf sehr viel andere Arten, durch ■welche sonst aus 
einer krummen Linie andere entstehen , immer sich s elb s t 
wieder darstellet, u. s. w.'l> Jac. Bernoullis Emblematisering er 
altsaa ingenlunde upassende.

§. 40.

Af §. 19 sammenlignet med Fig. 20« veed man, at

NR : MR = 2MH : CM

eller rz : r' — y = —-— : r
P

altsaa rz : y — —-— ;   ------- r
P P

Li 2
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og i Almindelighed :

§• 41-

■J.H/

ny a — (n — i) pr

I disse sidste Udtryk substituere man de i de foregaa~ 
ende fundne, saa finder man ved en let Calcul;

T** == 2.1 . p .

____ 2Z(yz)i
-Cyz)2 —pzr'

2 (yzz) 3
2 (yzz)~ -—pzzrzz

]/= ----- ,2y2 --- pr

fölgelig r' =-----—------E> Ö 2y2 --- pj.

ligeledes bliver r" = - 

o • T>2r'" = _
y

24. T)^r//// ■--- r
y*

ti n—i
r(n) — ---- . - ■■ ----- ---------

n—a (n -f- ij y2 — npr

Er nemlig denne almindelige Formel rigtig for r(n), saa 
gjelder den ogsaa for rin+*)  ; thi efter $. 4°- er

_(n+0 — =Cy(n))’

2yft — pr
3ya — 2 pr

3yg — g pr
4y2 — 3 pr

»"5y2 — °g * Almindelighed:
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s(y("))5Men

°g

(n-f-i)pr

Anm.

som giver

«Her r(n}

(n+2)y2

r
• l2

i, 2, 3 og 4 ; altsaa 
Formelen er altsaa al- 

ig, saa ofte som n er et lieelt og positivt Tal^ og

2n
' p > ifölge

nJ-i n n—I - x \. p 1 2 . p ny2—(n—i) pr
npr

(n-p i Oy2 — nPr

------------- —— -s-y~z—¡—V-» et Udtryk som yn—i (n4-2)y2—(n-|-l)pr ;

ogsaa erholdes, naar man i Stædet for n i Formelcn for rn 
sætter n-f-i. Nu gjælder Formelen for n — 
gjelder den og for n — 5, 6, o. s. v. 
meengyld 
andre Værdier kunne her ikke tænkes.

Et let Tilfælde falder lierstraxi Ojnenej nemlig y~ ^2rprz
n n—i ,

r(n)__2 -p ' *n_~ = 2 y(n 37->

y
q(n) (§•

Da nu r m - efter Forudsætningen, altsaa r = q, saa sees at

ogsaa i Cycloïdalen af n= Orden 3= , at Cycloïdalen af

311-I-1 3n2 ' . p
3 n—3 

y
aan+l2(y(n)p= ------__2

y
n o 

Fremdeles er p(n)r(n) = -—x n
y

2T1 2T1 « x__  2 .p ny-—(n— 
y2n —3 * (n-pT)ya-

Altsaa bliver Nævneren i Formelen for
211 2n 

 2
2n—2 

y
2n 2n

__ 2__ 'I—,
211—2

y
fölgel:gr(’+”= 2''+,-_Pl (n+Oy.-npr



ayo

te
ii— Orden, det er, enhver af de folgende Cycloïdaler, er identisk 
med Geni tricen f altsaa en logarithmisk Spirale.

$• 4S-

For at gjore den i foregaaende fundne og beviiste al

mindelige Formel, for den til Cyclo’idalen af n= Orden hen- 
liörende Krummingsradius r(n), ret brugbar og beqvem, er det 
fornødent at kjende Differentialerne af de i §. 07. og 38. frem
satte analytiske Udtryk. Disse Differentialer ere

I. For y(">

d. y = dy

d. y' = adp

d. v"" = 24 . 4yp3<ip—3p*dy  
y4

og i Almindelighed :

d.y(u) =an.
yn

d v" = l2 aypdp—-pady 
ya

j 3yp*dp—2p3dy
* y3

II. For pW.

d.p = dp ,1 q4 5yp4dp—4p5dy

J / ---- - 2ypdp— p2dy

d . p'» zzz 2 2 .
y2

Syp^dp — 2p3dy
og i Almindelighed :

y3
4yp3dp — 3p4dy

d - ------- (n+l)yP"dp-nr,"+'(ly
•1 n-1-1

y
ti • p ---- •

y4
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§• 43-

Ere disse Værdier bekjendte, da findes let

n n— i

2n.(nypn ’dp—(n—l)pndy):y” 

a". ((n4-i)yp”dp—npn’k’dy) : y,!+X

eller r(n) = 2-D!----- -• n—2
y

nydp—(n—-l)pdy 
(n+l)ydp—npdy

et andet Udtryk for r(n), som

naar man sætter r =

dog ogsaa udledes af /¡.i.

§• 44*

Af samtlige hidtil (§. 36—43) fundne analytiske Udtryk 
for de fornemste ved Evolutionen forekommende Linier kan 
man efter Omstændigheder snart vælge eet snart et andet, naar 
man af den givne Gcnitrix vil bestemme Cycloidalen af en vis 
Orden, eller omvendt af Cycloidalen finde Genitricen, f. Ex, 

af n~ Orden, det er, den Genitrix, hvortil den givne Curve 

er en Cycloïdale af n= Orden. Imidlertid er at mærke, at 
da Udtrykket for rJ1) indeholder Differentialier, og altsaa gjör 
Integrationen af Differential-Ligninger nödvendig, som dog 
ikke altid er i vores Magt, (i det mindste ikke saasnart der 
forlanges endelige Udtryk) saa gjör man bedst i at betjene sig 
af Ligningerne imellem Ordinaterne og Perpp. paa Tangg., 
nemlig af

«) den imellem p og y for Genitricen 
og /3) den imellem pCn) og yln) for Cyclo'idalen, 
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saa erholder man stedse endelige Udtryk, livis videre Udvik
ling er Algeberens og Integralregningens Forretning, naar man 
nemlig istædet for en Ligning imellem p g y eller p'n) og y(n\ 
fordrer en anden imellem (?) og y eller øo1) og y(n) naar nem*  • 

lig <p(n) betegner den til Cycloïdalen af n== Orden hörende Ab
scissevinkel. Jeg vil for Anvendelsens Skyld tilføje et par 
Opgaver.

Förste Opgave.

Man skal bestemme hvilken Function. Radius Osculi er 

af Ordinaten i en Oycloidale af Orden, hvis Génitrice be- 

stejnmes ved Ligningen p = a log. nat . —

n 
Menaf§. 37 faaer man p = 4 • ^y(n)

Opio s n ing.

Ved at differentiere erholder man 
dp =i^.

y
eTier ydp = ady

Substitueres dette Udtryk i den almindelige Formel §. 43, saa 
erholder man

n / (n)
•

y
y "/y^

n n—1
r(n) — 11? na—(n—-i)p 

yW—2 * (n-f-i)a—np

n ( (n)\n—in n—i ,(y )
altsaa r(n) = 2 ---- -

y
n - 2 

y n/ (O

- ■ J ■ ■ y
• y 2

na—(n—-o •

(n-l-i)a--ny
2



n (n) 
n ____ ana—(’n1—-i

Z= 2" . Vy(y ("))„-* ------- - --------- _-ïy
a(n-J-i)a—nv V—— 

y

= ♦
2naVy(/n )" 1 — (n~ O y

Men for at kunne eliminere y, maatte man kunne oplöse Lig
ningen :

y(n) — 2n • a” ^log .

for deraf at udlede y udtrykt ved y(n). Men da man endnu 
ingen almindelig Methode har til at oplöse algebraiske Lignin
ger af 5te, 6te og hojere Grader, er der endnu mindre at 
haabe i Henseende til de transcendente Ligningers almindelige 
Oplosning. Imidlertid kan man allerede af dette Problem see 
livad Gang Oplosningen vil tage ved andre Problemer af sam
me Art. Man erholder nemlig Udtryk for r(n), hvori den, 
foruden y(n) eller p(n), forekommer y eller p. Fremdeles er
holder man en Ligning imellem yQn) og y eller p. Af samme 
eliminerer man, naar det kan skee, y eller p, saa erliolder 
man en Ligning, hvori der blot forekommer y(n).

Anden Opgave.

Man skal bestemme den Génitrice, hvis Cycloid ale af 
tt . . v(n)

77= Orden udtrykkes ved ligningen r(n) zzz y(n) : log . -— ?

FM. ftr. II Del, IHfifit. M m



Oplosning.

Da r(») ogsaa er saa bliver

log . —— . d . yin)—: d . p(n,> j

sætter man derfor y(n) zzz au, og p(n) zzzas 

saa er log. u ♦. du. zzz ds, en Differential-Ligning,, hvis Inte
gral er :

s = ulog.u— ii 4-Const
eller as — aulog . u—au 4-Const

en)
det er pCn) = y(n) - log . £--------y(n) 4- Const-

Lad os antage, at a er den Værdie, som pln) og y(n) faae,. 
naar de falde sammen, saa er Const- = 2a, altsaa

p(n) =• 4~ y(n) - log ¿2
ae

naar e Letyder det naturlige Logarithme-$ystems Basis-

Men pW =— , $. 38-
y11

og y» = -—s- 37.
y

altsaa bliver den sögjte Ligning :

som i det specielle Tilfælde,, n = i, bliver til

aa 4- 2p log £P_

ae



eller
a+plog . aP 

a e
Anm. Man begriber let, at dette ikke bör skrives paa ¿en 

her foredragne Methodes , men paa Algeberens og Integral-Calcu- 
lens Regning, naar de evolutoriske Problemers Oplosninger ikke al
tid med lige Held kunne udfores. Man seer deraf tillige, at the- 
oretiske S peculation er, foruden den Øvelse Forstanden derved faaer, 
også a have den Nytte , at man derved tllige bliver de Aabninger 
vaer i andre af Theoriens Dele, som endnu bör udfyldes 5 at de 
altsaa tjene til at gjöre Theorien fuldstændigere. Mange af den 
höjere Meclianiks Undersøgelser ere af denne Beskaffenhed,

Ont Cy cloidalcrties JAec tifl c a tío n,

§• 45-

Efterat have betragtet de vigtigste Tilfælde og Slutnin
ger, soin kunne udledes af det §. 11. fremsatte almindelige The
orem , tillade man mig endnu i Korthed at gjermemgaae en 
herhen horende Materie, nemlig de ved Evolutionen fremkom
ne Evolventers og Cycloïdalers Rétification. Forfatterens Hen
sigt med dette lille Tillæg er, at give et nyt Beviis for den Er
farings-Sandhed , som ikke let kan undgaae nogen Tænker, 
nemlig, at mange Sandheder blive saa at sige beskadige paa 
een Vej, som ikke uden, forviklede Kjædeslutninger findes og 
indsees paa en anden Vej, Eet folgende vil nærmere oplyse 
dette.

§• 46-
Af S. li. have vi seet, at:

NR : MR = CD . mF : CM . DM , (Fig. 3.)
Min 2



eller nR : mR — CD . mF : CM . DM
men nR : mR == Nn : mo -
altsaa Nn : mo == CD . mF : CM . DM
nu er mo : Mm == qr : qm S. 11. V.

°g qr : qm = mn : mF
folgelig Nn : Mm == CD . mn : CM . DM

= CD . MN : CM . DM

hvoraf folger Nn = CD . MN Min .CM . DM ’

eller Nn = CD . MN
CM . DM ' qm

det er : d.EN = CD .
CM .

MN
DM * d . AM

eller : d . EN = CD . 
CM .

MN
DM ’ d . BM ;

Heraf udledes disse Fôlgesætninger :
1) Er Basis en ret Linie > saa bliver CM = DM — oo, og

d • EN = ni • d • BM
2) Er Basis en ret Linie og Genitrix en Cirkel t som Fig» 21, 

saa er :

d . AN = . d . NPM

Deles nu V. NDM i to Dele ved DP som skjærer NM i 
O, saa har man

i . d . AN = -“O- . d . PM

Man sætte VMDP = PDN — <p, saa er — sin . <J>,

Og PM = rQ

altsaa ¿ . d . AN = r sin 0 . d <p



som integreret, giver
AN = Const. — r cos. 0

livor den bestandige Störreise bestemmes deraf, at AN=o 
naar 0 eller ar $ = o ; altsaa er

± AN = r (i—cos.cj))

det er AN = 4QM, naar PQ drages parallel med AMZ. 
Længden af den halve Cycloïde bliver altsaa = 4DM, 

fordi MPN bliver liig en Halv-Cirkel, altsaa PM en Qvadrant, 
og Q falder i D. Deraf folger da, at

Længden af den hele Oyclulde er det fire dobbelte tf 
den genererende Clrkçls Diameter.

Anm. Da i —cos ¿p r~zz 2 sin4 . J Q , saa er ogsaa AN = g r. 
sin4 . iØ. Man sætte 1^0° — = , saa er |(J) zzzz 46° —
$—90°—-^ og cos • (J)=sin . Jtp fölgelig AN = 4r (1—sin.-J^). 
Er nu H det hójeste Punkt i Cycloi’den, saa er AHzzzzjr, altsaa NII —* 
4r sin izzzz 2r 2 sin tp. Over Diametren HI beskrive man en 
Halv-Cirkel HTI og drage NS parallel med AZ, saa bliver tp Vink
len, der svarer til Buen HT og Chorden HT zzzz r . 2 sin. , alt
saa NH zzzz 2 Chord. HT. Dette stemmer fuldkommen overeens 
med det som Wolf viser i sine Elem. Math. univ. Tom. I. Analys. 
inf. pag. 6o5. probl. 58. §. 168. Ligesom man i Henseende til 
Ligningen AN ZZZZ4QM kan eftersee Newtoni Prine. Phil. Nat. 
Lib. I. Prop. 49. Theor. 17. not. 462. Corollarium 7.

°g

3) Er Genitrix en ret Linie, saa bliver DM = DC = oo , altsaa
d • EN = S • d • AM (Iis- 6> 

eller d . EN — AM

4) Er Genitrix en ret Linie og Basis en Cirkel., saa bliver 
CM bestandig

A AT AM4
AN = -AB“ =

MN4
"AB~
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Cirkelens sædvanlige Evolvente kar altsaa den smukke 
Egenskab, at dens Buer forholde sig som Quadraterne af de 
dertil paa Evoluten {Cirkelen^ svarende Buer, eller som de 
tilBuernes Endepunkter Nsvarende Krummingsradler3 Qvadrater.

5) Er Genitrix en ret Linie og Basis en logarithmisk Spi
rale, da om man kalder den bestandige Vinkel, under 
hvilken Ordinaten skjærer Spiralen, ot , Ordinaten selv y, 
Kruinmingsradius r, Længden AM eller den afviklede 
Bue s, saa er

gesom AM = CM . tg . «•

s = y sec . ot = y
cosin ¿c

__ ydy_ _ y . r = - J =y cosec . #=—7— dp___ * sin çc,
eller 
det er

s ; r = sin . » : cos . a = tg . a : i 
s = r tang . et,

eller 
altsaa

AM = CM , tg . «
d . EN = d . AM . tg . «

eller EN = AM . tg . ä

Evolventen ej' altsaa atter en logarithmisk Spirale t fordi 
MN = AM er Radius Osculi til EN i N, ligesom CM er Ra
dius Osculi til AM i M, og, da begge Buer findes ved at 
multiplicere Kruinmingsradierne med tang . ot,, seer man tillige 
at Evolventen, Beliggenheden fraregnet, er identisk med sin Basis.

6) Er Genitrix en ret Linie og Basis en Cycldide, saa kan 
man tænke sig Evolutionens Begyndelse enten i Cycloiden« 
Toppunkt, H, Fig. 21 , eller i A. Erindrer man sig nu

1) at Radius Osculi til Cycloïden, = 2,NM = 2lT
2) at Buen NH = 2Chord. HT

saa bliver CN = 2lT og NH —2IIT
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altsaa d . HK = —— »folge No. 3.

 4HT.3.HT 
” sLT

= 2 . = 4- 2.d.VHP — HT2 — -P 2 d. IT
VH1*  — HT*

hvoraf Integralet er HK = 2 IT+Const. Nu er KH=o
naar NH=o, eller IT = HI, altsaa er HK = 2 HI — 2IT, 

ogfoleelig FH=’2HIDDO

altsaa KI = 2IT
Deraf folger igjen KF2 4- NK? = 4IT2 + 4-HTp, fordi 
NK = NH —2HT.

altsaa KF2 4-NK2 =4HI2.
Da nu ANH = 2.HI = 2AE, saa er EF=AE = HI,. altsaa og 

KF2+NK2=4EF2
Det er: Summen af Buens Qvadrat og Radii Osculi 

Qvadrat er en bestandig Störreise. Da nu dette er en Egen
skab ved Cycloïd en , hvor den bestandige Störreise er den ge
nererende Cirkels Diameters 4'd°ht>elte Qvadrat, saa sees, at 
den ved Evolutionen beskrevne Curve HKF er en Cycldide af 
samme Beskaffenhed som dens Basis.

7) Begynder derimod Evolutionen i A, saa erindre man 
sig at

AN = 4QM
Og CN = iMN = 4MO = 4PQ

altsaa d. AL = A—
CN

 i6.QM.cLQM
4PQ
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__  . Q M . d . QM
~ 4 * pQ

For at integrere
saa er

dette, sætter jeg QM = x, og DM = a,

T AT ____ / xdx ___ _ , xdx

d . AL = 4 . —=^~= = 4 • -7==^=.
V 2 a X — xa V a2—(a—x)a

Er a — x==z, saa bliver x = a— z, dx =— dz, altsaa
4-d . AL = 4 . —(a~z)—

Va2 — z2

altsaa Const. AL= QaArc.sin. — Va2—z2^ . 4 z==‘

4(PA+PQ)
Denne Constante maa bestemmes deraf, at AL, AN, 

PQ og QM paa eengang forsvinde. I dette Tilfælde bliver 
P A til A M det er til ~ BAM.

altsaa er Const. = 4AM, og fölgelig
AL = 4AM — 4(PA+PQ)

eller AL = 4(PM—PQ) = NMS — 4PQ
Anm. Da Buen AL er liig det 4'dobbelte af Forskjellen imel

lem en Cirkelbue og dens Sinus, seer man let, at dens geometri
ske Rectification er given, naar dens Basis, Cyclo'iden , er given, 
og at den er liig det 4_f’°l)belte af en paa den igjennem Cycloï- 
dens Toppunkt gaaende Tangente lodret dragen Ordinate. Jeg op
holder inig derfor ikke ved denne Construction, men gaaer til fol
gende mærkværdigere Tilfælde :

8) Naar Genitricen og Basis ere Cirkler, saa ere Linierne 
CM, DM og CD = CM 4- DM uforanderlige. Sæt derfor
CM. DM 

CM + DM
saa er, ifölge den almindelige Formel

d.EN = MN. d. BM
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eller EN = A fMN. d. BM

Er nu det beskrivende Punkt O i Peripherien af Genitrix, 
Fig. 23, saa bliver MN til MO, og BM til OTM, altsaa, 
naar V. ODM =

EO= Vk . DM. Sin . 4$ . 2 D M. d$

8DM2 r r , . -N“/ *dí! sin . 4 Q

8DM (CM 4- DM)
CM '

^Const.

hvor den ved Integrationen tilkommende bestandige Störreise 
bestemmes derved at EO o, naar ø = o ; altsaa erholder 
man, ved at sætte DM — 4 d og CM = j D,

EO = . Q — COS . 4 cp')

= 4 . —. sm. vers. 4 $ • d •

Deler man nu ODM i to ligestore Vinkler ODH og HDM, 
og fælder HI lodret paa DM, saa er IM = sin . vers . 4 $ • d ; 
følgelig

EO = . 4 IMd
hvoraf folger D-kd : d = EO : 4IM

eller d : D + d = 4IM : EO
eller og EO : aIM=D-|-d : 4 d=CD : DM for Epicycloïden , 
hvoraf og folger E0:2lM=D—d:4d=CD:DM forHypocycloiden 

Fig. 24.
Disse tvende sidste Proportioner udgjöre den 48de og 

49de Proportion i den is2£ Bog af Newtons Prine. Phil. Nat. 
Ved Sammenligningen af begge Deductioner lader der sig neppe 
tvivle om Fortrinnet i Henseende til Letheden»

NnFid. 5e?s. 5kr. II Del, I Hafte,



9) Ere de genererende Curver identiske t saa er CM=DM 
og MN (Fig*  18) = AM, altsaa

îAM.d.BM

Sætter man AM = y, BM = s, CM = r=
sdpds 

dy

ydy 

dp’ [saa bliver

eller da ds : dy = p : \/y2—p2 > erholder man ogsaa 
d. BN = ±Pd_P—

V y 2 — pz

Exempel. Eig, 2 2.’
ANV være Cirkelens sædvanlige Fvolvente, hvis Geni- 

trice er den over Cirkel-Peripherien henvæltende rette Linie 
NM, som er lodret paa Evolventen i N og parallel med CQ, 
Perpendiklen paa Tangenten. Man drage CM, saa er CM lod
ret paa MN, altsaa CMNQ et Rectangel, hvori NQ = CM 
= a er bestandig. Sætter man nu CN — y og CQ = p, saa 
er y 2— p2 = a2, altsaa d.BN eller her

d.CO=îîi
a

det er : CLO = -—|- Const.a

= L’-±Í + Const, 
a

= — — a 4- Const.a

hvor Evolutionen begynder er y = a, og CLO=o, altsaa Const. 
2 *

==o, og fölgelig Buen CLO=^-F—- . Det er:

I Cycloid alert til Cirkelens sædvanlige Evolvente for
holde sig Buerne som (¿vadraterne af Perpendiklerne paa Tan-



283

eller

altsaa

CLO.

genterne,
samme, , saa er 

CQ : QR 
QR

Forlænger man Tangenten NQ og drager RO til 
lodret paa ON

NQ : CQ = 
a ; p = p :

fölgelig QR == Buen
Altsaa er det Stykke QR af Genitricens Tangente NR som lig
ger imellem Cycloïdalens Ordinate CO og dens Tangente OR, 
liig Cycloidal-Buen CLO.

Anm. Da CO ;
4 C0* i

2p , saa er p® = , altßaa og

CO® CO®
Buen CLO =s ——— = —- --

4CA cAB

I denne, Cycloidale ere altsaa Buerne som (¿vadraterne af Or din a- 
, AM® MN®

terne. I Folge No. 4. er AN =2—

altsaa 2 CLO : AN=CO® : MN®

Forlænger man ON og CM til de skjære hinanden i S, saa bliver
CO : MN = CS : MS

fölgeligog 2CLO : AN = CS*  : MS®.
eller CLO : AN=CS® : 2 MS®

en Proportion som indeholder Sammenligningen imellem to corre- 
sponderende Buer i Cycloïdalen CLZ og den# Genitrix ANV, 

ligesom
AB : AM = AM : AN

indeholder Sammenligning imellem de tllhinanden svarende Buer 
paa Basis ANV og Cirkelen ANBD.

§♦ 47 ♦
Det maae være nok med de her givne Pröver paa den. 

nøjagtigste Overeensstemmelse imellem det Bernoulliske af Forf. 
generaliserede Theorem og mange andre af Geometrerne fund
ne, bekjendtgjorte og beviiste Sandheder. Enkelte Undersu- 
gelser har jeg ikke udfort videre, men overladt det til dem 

Nn 2
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blandt Analysens og den højere Geometries Dyrkere, som 
maatte have Lyst til at trænge dybere i denne for Anvendel
sen ligesaa vigtige, som for Forstanden interessante Deel af den 
theoretiske Mathematik*  Mange Undersøgelser kunde heller 
ikke udfores videre, af den i Anmærkningen til §. 44’ an_ 
forte Aarsag. Vel har Hr. Kammerraad Morville i det A. ZT 
Selskabs Skrifters Nye Samlings iste Deel. 1781. pag. 606. 
paa en ligesaa sindrig, som let Maade viist, hvorledes adskil
lig6 Species af transcendente Ligninger kunne oplöses. Men 
da deres Oplosning af Hr. M. reduceres til de höjere algebra
iske Ligningers Resolution, saa lader denne Methode sig, hvor 
fortrinlig end dens Brugbarhed er i aritlnnetiske Opgavers Be
handling, dog, saavidt Forf. er i Stand til at indseedet, ikke 
med lige Hæld anvende paa Geometrien, som vilde tabe sin 
Majestæt, naar den eftergav det allermindste af sine strænge 
Fordringer, og fordunkles paa sin Skjönhed, om den tillod sig, 
hvad den föjeligere Arithmetik saa ofte maa tillade, Approxi- 
mationer. Imidlertid har Forf. foresat sig, ved Lejlighed at 
trænge dybere ind i nogle af de her afhandlede Materier, som 
synes ham skikkede til en fuldstændigere Udvikling, og levere 
Resultaterne af disse fortsatte Undersogelser, ifald de indehol
de noget mærkværdigt, som Tillæg til nærværende Afhandling, 
om samme befindes værdig til at indrykkes i det K. V. Sel
skabs Skrifter, en Ære som Forf. vil stræbe at fortjene, ved 
stedse at levere -mindre og mindre ufuldkomne Pro ver paa 
den Iver, hvormed han dyrker den Videnskab, for hvilken 
han, ved forste Ojekast saa at sige, fattede en ligesaa varig 
Smag, i Henseende til dens mange for lidt kjendte Skjonheder, 
som Agtelse for den Sandheds-A and der besjæler Videnskaben 
og dens ægte Dyrkere.
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Rettelser og Tillæg til Bidraget til den geom. 
Evolutions Theorie»

A. Rettelser.

pag. 4- li». 19. sættes en efter iagttager.

Afhandl. 16. lin. 12. bestans 1. bestan-
§. 21. lin. 12. Integrationen 1. Differentiationen. 
ibid. lin. 14. alttaa 1. altsaa.
§. a3. lin. 5. PM 1. RM.
§. 26. 1. 2. endskjönt 1. endskjöndt.
ibid. lin. 3. sæltes den efter udstrække.
§. 27. II. lin. 1. NR 1. MR.
ibid. III. lin. 1. 16 og 17 1. /5 og. /6*.
— — lin. 3. FA 1. FQ.

§. 30. lin. 16. bMZ 1. bMz.
ibid. lin. 17. generende 1. genererende. 
ibid. lin. 24- sættes (§ 28) efter Foregaaende.
ibid. lin. 26. AN 1. AM.

^lin. 1. a 1. 2a.
ibid. Anin, j lin. 2. Diameter 1. P arameter ; zVB 1. Ap=aa. 

\lin. 16. sættes ALI efter Sti aale.
§. 31. lin 8. :—~ 1. eller.
ibid. lin. 15. AM. 1. AN.

5. 32. lin. ,8. 2W ].
y y

§. 33. lin. 2. Poroblemer 1. Problemer.
§. 34. lin. 2. kan man 1. lad os.
§. 39. Anm. lin. 9. af 1. og.



4o- lin. nlt. í Nævneren p(n ín *)  1. pCn O rAl)
§. 44« Anm. lin. 6. tllige 1. tillige.
§.-4<?. (I) lin.' 1. DM 1. CD. s ’ - . ;

§. 46. (7) lin. 73 sættes -|~ imellem a Arc. sin. og Va2—z~.
a

ibid. Anm, lin. 5. Toppunkt. 1. Begyndelsespunkt A.
----- —————— sættes nv efter Ordinate.
§. 46. (8) lin. 9. udslettes 2 efter
ibid. — lin. 10. 4 I. 2.
ibid. — lin. 11 og 12. 8. 1. 4.
ibid. — lin. 16 4- 1’ 2.
ibid. — lin. 17 og 19 sættes ±d istædet for df efter dj.
ibid, — lin. 24 og 25. CD. 1. aCD.
ibid. — lin. 24 sættes Tig- 28 efter Epicycldiden..

§. 46. (9) lin. 6. læses y istædet for p i Proportionens 3die Led, 
ibid. — lin. 7. 2pdp I, 2ydp.
ibid. Exempt, lin, s, Evolvente I. Evolvente. Fig, 22 1, 26.

. Man antage i Almindelighed y—*:

altsaa tg, ip

<L

------— Q. Fremdeles er AK = n n---------------------------------------- 1
<L
n

11 0 cos, -— nGOS.H-b1
n

- -ad O sm» ----n

B. Tillæg til §. 3o. (See Fig. 18.)

Naar Ordinaten y—AM svarer til Abscissevinklen ¿p = BAM og 
AK=p er Perpendiklen paa Tangenten, findes V. KAM = 4 deraf at 

dy
yd<£ : dy z= cot. 4 » eller tg. 4 '■==

a

cos.-—
IL

Deraf er-n
= tg.

n

holdes BAK=BAN zxz: ø

adø . sin.
n 

cos,n + * -É_’ 
n

n O a sec. —7-n



a sec.

0 hvoraf folgende

er : AN

a

n-r BAN

, fordi CLO

n n— i
Læresætning udledes:

2a sec.n

222 y cos. K AAI 222 y COS.
n

tec.n+' -f—-
n-f-I

Saaledes er Genitricen tiladen rette, ved y 22= a sec. $ betegnede, Li

nie den ved y 222 —— sec.2 bestemte Parabole, hvis Genitrix atter er
2 2

den i 8. 3o omtalte Curve, y 222 . sec 3 tL.
4 3

, fordi
n—1

= =y£p = 2dp . al(saa c0
a

, BAN it*'*  ,--—-— den Ligning, som udtrykker Cycloïdalcn 

(pNq’s) Natur ; og omvendt : Naar Cycloïdaleii gives ved Ligningen —‘a séc.n <g_ 
« 

er den ved Evolution fremkommen af en Curve, hvis Ligning er: y 222
2

Naar Genitricen (BMZ) bestemmes ved Ligningen AM — asee.0 BAM\ 
n

d. CO (lin. 8. i Ex.) 22= 
a

«Her CLO 222 Const, + 4-3 log. (p-J-V^M^2) = -?-Va*
a a

. 1 p4-V/a24-p2 y'/y2—a2 I 1 y-f-^/a2—a24- a log. L_1------- 1_L_ 222 ¿—L------------ 4- a. log. ¿-------------------
<1 a *♦

Tillæg til §» 46. (See Fig. 26".)

Det til denne §phs. 9de Corollarium henhörende Exempel ville den gun
stige Læser, da dets Oplosning grunder sig pan den urigtige Formel r d. BN =2= 

pdp
. ---- :—— , behage at forbedre paa folgende Maade :

Vy2 — p2



2a

: NQ

• P a

Men V. OCN zzzz A tang. ACO =V.

ACN —

-<-

z4

fordi (p o, naar

z
2 a

P = o.

a
P

90o. Fremdeles cr p rzz

Evolutionens Begyndelse, naar p=o eller y = a. Af p eller y 
Længden af den afviklede Bue bestemmes.
at finde Cykloïdalens Natur tjener den samme Ligning: d. CLO —-

7
a

/ p4
sdp \/1 4" — » {ld man antage CO = 2 p zzz z

zz y2d02-|-dy2 , altsaa d^z=z

pdp d p
a(a4 -f-p2)

- A. tg. -P-,
a

— , altsaa
P

~ A- tg.

Z4 + 24d^4

# dznaar z = 2p substitueres. Altsaa er d'pzzz: — . eller 
2a

— — a. tg. X
a a

TT ____ Z

2 2 a
7T

2

— ; altsaa ACO zzz p — 90o , eller \p — ACO = 90o =. BCO

— ACO = BCA.

P
a

er — o 1 
kan altsaa

Til

2ydp
a

og den til CO svarende Abscissevinkel BCOz=^, saa er d. C LO zzz V d

= d z \/1 ----
4a4

2 2*----, fordi tb —o naar zzzzzo. Afd/zzzz----- folger zzzaa’L 
2a

Det er: Cycloïdalen til Cirkelens Evolvente er en Archimedisk Spirale, 
6oru conslrueres , ved at tage Ordinaten fra Polen C eller CO, saa stor som den 
Bue, paa den med den dobbelte Radio aCA beskrevne Cirkelpberipberie, der 
svarer til Abscissevinkelen. (Cf. Karstens Math, theor. elem. atqye : sublim. 
Geom. subst. Sect. VIII. §. 84.)

A nm. Man begriber let, at BC, en nedad dragen Tangente til Spiralen 
i C maa være lodret paa C A eller den rette Linie, som forener Cirkelens 
Middelpunkt, C, med Genitricens Begyndelsespunkt , A. Delte 
indsees ligeledes af Folgende:

d. AN ; d. CN = CN 
eller d s : dy zzz: y : a 

altsaa ds = og ds« = tïÙ!
a ö a4

J±.xÆïZ77v= yf Vy-rzz7ï
ay ay4 J
 adP —
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Naar den menneskelige Iagttagelses Aand henvender sin Op

mærksomhed paa nogen af den utallige Mængde Phænome- 
ner, som vi betragte i Naturen og dens Virkninger, saa er 
dens uimodstaaelige Drivt at ville gjette, og som den stolte 
Tænker ofte kalder det, at slutte, til Aarsagerne, og af disse 
siden at ville drage folger 5 faa eller næsten ingen ere de Slut
ninger man a priori kan uddrage, og derved forudsige de uom- 
gjengelige Virkninger af visse bekjendte Aarsager, og i saa 
Fald maa Aarsagerne upaatvivlelig være meget enkelte, og ikke, 
som det er Tilfælde i næsten alle physiske Virkninger, en 
Folge af flere sammensatte Kræfter eller Aarsager, som baade 
kunne være hinanden i uendelige Grader medvirkende eller mod
stridende, og derfore modificere Virkningerne ligeledes i det 
Uendelige.

Hvad er Sandhed? eller hvad er den bestemte Virkning 
ning af Naturkrafter ? Hvorledes opdager den menneskelige 
Forstand denne ? Jeg troer Fremgangen dermed almindelig er, 
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at naar Hændelse, der som oftest er Opdagelsernes Moder; 
eller den Lærde iblant ved Undersøgelse iagttager een eller an
den Virkning i Naturen, anmærkes denne, — Forsögene eller 
Iagttagelserne igjentages efter Oxnstændighederiie, med Forsæt, 
eller ved Lejlighed, — indtræffer det nogle Gange efter hver
andre, at virkelige eller tilsyneladende Overeensstemmelser vise 
sig, begynder man at formode — ere Virkningerne stedse de 
samme under flere forskjellige Omstændigheder, da antage vi 
det for afgjort •— drage Slutninger, hvilke fremsættes som 
Sandheder — og nu — beregner man strax Aarsager og Virk
ninger. Saalænge A arsagerne ere enkelte eller kun lidet sam
mensatte, saa at man kan beregne hvormegen Deel enhver af 
de gjettede, eller virkelig fundne Aarsager eller Kræfter have 
i Følgerne, kan den menneskelige Eftertanke undertiden være 
heldig nok at gjöre rigtige Slutninger; men naar disse ere 
blandede enten i Beskaffenhed eller Virkekraft, — da stand
ser vor indskrænkede Gjette-Evne eller den misledes. Alt for 
ofte er det Tilfældet at man af for faa Iagttagelser antager, at 
Phænomenerne stedse ville vise sig de samme, eller fordi Iagt
tagelserne ikkun have været foretagne paa enkelte Steder paa 
Kloden, hvor de formedelst Localitet eller Biomstændigheder 
bestandig vise sig lignende, bygge Systemer og fremsætte The- 
orier, og, til denne Uforsigtighed kunne de dybsindigste, lærde
ste og meest fortjente allerlettest falde, just fordi de anvende 
mest Nøjagtighed og Skarpsindighed ved deres anstillede Iagt
tagelser eller Forsög, og altsaa fatte Tillid til samme.

Med den grundede Varsomhed som disse Betragtninger 
maa opvække, og endnu mere gjennemtrængt af Selvfølelsen 
om Mangel saavel paa dyb Indsigt som skarptrængende For- 
skeaand, vover jeg her at fremsætte nogle almindelige Anmærk
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ninger over Anledningen til Compassets Variation og Inclina
tion, og over nogle af mig gjorte Observationer, som ikke synes at 
stemme overeens med tvende af Europas lærdeste Mænds Iagt
tagelser og deraf dragne Slutninger, men de ere ogsaa fore
tagne paa meget forskjellige Steder af Jordkloden. Det er langt 
fra at jeg drister mig til at ville bygge Systemer ved disse Be
tragtninger, men snarere at vise Nødvendigheden af flere hen
sigtsmæssige og paa forskjellige Steder anstillede Iagttagelser, 
forinden man drager faste Slutninger, og i övrigt om muligt, 
at give Anledning for den mere Kyndige til at tænke over 
denne vigtige Gjenstand.

Men da det er Menneskets uimodstaaelige Drivt at ville 
gjette, selv der hvor Naturens Virkninger og skjulte Kræfter 
ere meest indhyllede, ja for subtile til med Sandserne at fat
tes — saa vover jeg alligevel at fremlægge nogle Ideer, eller 
egentlig ikkun at vise min Forestillingsmaade til at forklare 
visse Phænomener af Magnetnaalens Viisninger, uden derfore 
at antage det som fast System; i saa ubestemte og abstráe
te Materier er det tilladt at betragte Virkningen fra mere end 
een Synspunkt.

Det er bekjendt, at den frit suspenderede magnetiserede 
Naal vender sig omtrent mod Jordens Poler, dog ikke uden 
paa visse Steder virkelig efter disse, men efter hvad vi kalde 
den magnetiske Pol, ligesom at samme Naal ej uden i visse 
Punkter af Kloden holder sig horizontal, men liedtrækkes i 
skraa Stilling mod Jorden ; det forste, nemlig Afvigningen fra 
at vise til Jordens virkelige Pol, kaldes Variation (Misviisning) 
og det sidste Inclination.

Naar vi abstrahere fra alle mulige og virkelige existe- 
rende, enten Hoved- eller Biaarsager, som forstyrre Naalen fra 

VU.Scls.Skr.IIDtl, IHttfcî. O O 
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at vende ret mod Jordens Pol, og tillige antages kun een ene
ste virkende Aarsag, saa lader det sig af de bekjente Obser
vationer temmelig let forklare, at denne Aarsag paa den nord
lige Halv klode, og som vi nu lier for det forste vil antage, 
som den eneste, være sig nu at det er et Jern-Bjerg, en Mag
net eller hvadsomhelst, ligger omtrent i den Deel af Amerika, 
som synes at hænge fast med og gaae op til Polen ; vi vil 
forestille det ved Pig. i, hvor MP forestiller Attractions-Aar- 
sagen og Stedet hvor den ligger, og som man derfore ogsaa 
kan kalde den magnetiske Pol ; dersom man nu sætter en Mag- 
netnaal eller Compas paa et vilkaarligt Sted paa Kloden, saa- 
som i A, saa er det klart at Naalen maa have en Variation 
eller Misviisning; denne skulde vise til Jordens Pol P, men 
trækkes af Attractions-Aarsagen at vise til MP; Vinkelen 
PAMP maa, som vi ogsaa see det forholder sig med den vir
kelige Misviisning, absolut være forskjellig paa forskjellige Ste
der, ligesom og at der maatte blive krumme Linier paa Klo- 
deu, i hvis Puncter den stedse blev den samme; dersom vi 
antage at den i Punctet A under Meridianen PALS var 200 
nordvestring, saa er det klart, at om man flotter Naalen eller 
Compasset under samme Parallel Vester efter, saa maa Mis- 
viisningen aftage indtil man kommer i Meridianen PMPW som 
gaaer igjennem Attractions-Aarsagen, og Misviisningen i alle 
Puncter af denne bliver Nul, eller Naalen viser ret, siden at 
Attraction s-A arsagen og Polen ligger i samme Direction, og 
naar man kommer paa den anden Side af sidstmelte Meridian, 
maa Misviisningen overgaae fra at være Nordvestring, til at blive 
Nordostring; gaaer man derimod ud fraförstanförtePunktAog flotter 
Naalen öster efter, forblivende dermed i samme Parallel med 
AEcjyator, saa seer man lettelig at Misviisningen vilde voxe til 



en vis Punkt, dernæst aftage, og naar den kom i samme Me
ridian MPPO paa den anden Side Kloden, blev Misviisningen 
atter Nul og siden gaae over til Nordostring 5 bringer man 
derimod Naalen under Meridianen, som gaaer igjennem A 
mere nordlig, foröges Misviisningen, eller hvilket er det sam
me, Vinkelen PAMP bliver större og större indtil at Naalens 
Poler forvexles ; man seer videre, at naar man saaledes er paa 
en boj Brede eller nær ved Polen, og altsaa tillige nær ved 
Attractions-Aarsagen, saamaa Misviisningen blive meget mærkelig 
forskjellig for det mindste man forandrer Sted , saavel Syd og 
Nord som Öster og Vester, hvilket og virkelig viser sig i Na
turen.

Naar der da saaledes var kun een Aarsag eller kun eet 
Punkt paa Jorkloden, hvorfra den attraherende Kraft virkede, 
som foranledige Misviisningen, er det videre tydeligt, at man 
af nogle Observationer maatte være istand til at bestemme, 
hvor langt uden for Polen denne Aarsag laae paa Kloden, 
eller omvendt, naar man kjendte dette Sted, maatte man kun
ne forudsige hvor stor Misviisningen maatte være paa hver Plet 
paa Jorden, og den Idee at kunne bestemme eller slutte sig 
til Længde og Brede ved Observation af Misviisningen, kunne 
nærmere realiseres.

Men uagtet endeel af disse anförte Folger, med den Be
tingelse at kun een Attractions-Aarsag, eller Attractions-Aar- 
sags-Punkt existerede, tilsyneladende stemme med det som 
virkelig er, nemlig at Misviisningen er foranderlig efter Ste
derne i Forhold til Afstand og Vinkel mellem Attractions-Aar
sagen og Polen ; at der er krumme Linier hvor den er den 
samme — andre hvor den er nul- eller retvisende, — at den 
gaaer over fra Nordvestring til Nordostring o. s. v.,

Oo a
saa er
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det ligesaa klart, efter Directionerne af de krumme Linier vi 
nu kjende paa Kloden ved de Observationer vi have, hvor 
ufuldkomne de end ere, at der maa være mere end een Ho- 
vedaarsag eller Hovedaarsags Virkepunkt som foranlediger Com- 
passets Misviisning — rimeligt synes det mig, at der inaaskee 
i Nærheden af Sydpolen, er, ligesom ved Nordpolen, en ho
vedvirkende Attractions-Aarsag, og at disses Kræfter vexelviis 
medvirke eller opveje mod hverandre, i Forhold til Afstand, 
Kraft og Vinkler; det er endog ikke usandsynligt, at disse 
Attractions-Aarsager kunne være i Fleertallet, men altid i Nær- 

• heden af Polerne, eller inaaskee udbredte over endeel af Jor
dens Overflade paa det Sted hvorfra de virke ; var det stille 
liggende Masser, som de dog efter mange bekjendte Pliæno- 
mener ikke synes at være, kunne de være fordeelte i flere 
Bjerge eller Masser, som dog ikke vare concentrerede i eet 
Punkt, eller paa nogen ganske liden Omkreds, dog blev der 
altid et Hovedpunkt, i det mindste relativ, og desaarsag kun
ne foranledige det meget indviklede og uforklarlige i Compas- 
sets Viisning paa forskjellige Steder paa Kloden, — eller man 
kunne antage, som synes mig rimeligst, at Attractions-Aarsa- 
gerne ere magnetiske Fluida eller en magnetisk Ström som 
circulerede igjennem en magnetisk Jord-Axe, for at danne 
omkring den store Magnet Jordkloden saadanne magnetiske 
Stromme, som man ved fine Fiilspaaner kan gjöre sandselig 
ved magnetiserede Naale, Dog kunne denne Axes Poler ej 
være concentriske med, men dog ej meget langt fra Jordax- 
ens, og antager man videre at hines ej, som dennes, er en 
mathematisk Linie, saa kan man fremdeles immaginere sig 
at denne Ström ej bryder ud af eet enkelt Punkt paa 
Overfladen, men at Udbruddet eller Gjennemstromningen skeer
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paa en temmelig stor Overflade ; saa meget rimeligere kunne 
uendelige physiske Aarsager foranledige, at G jennemströmnin- 
gcn kan snart i eet, snart i et andet Punkt være stærkere, 
og derved foranledige den idelige Oscilation og andre mærke
lige Bevægelser som liave Sted ved Magnet-Naalen, og naar 
man ikke antager, som ikke heller synes nødvendigt, at den 
magnetishe Axe skulde være en ret Linie, saa at Polerne ab
solut skulle være hinanden modsatte, men den nordlige Linie 
ligge længere utl fra eller nærmere ved Polen, samt ej under 
den samme Meridian som den sydlige, hjelper det og til at 
oplyse den besynderlige Beliggenhed af Magnet-Naalens Eens- 
viisnings krumme Linier paa Jordkloden.

AEpinus og endeel andre Lærde antage i Jordens Cen
trum eller Midte, en magnetisk Kierne som i Hoveddelene 
have de Egenskaber som vi finde hos de naturlige Magneter, 
Poler o. s. V. ; og have udtænkt og fremsat mange dybsindige 
Grunde for at bevise Sandsynligheden af denne Hypothese, og 
villet bekræfte det med Observationernes eller de magnetiske 
Phænomcners Analogie, men uden at indlade mig i, omstæn
delig at gjendrive denne Antagelse og Beviserne derfor, synes 
mig bestemt at Forklaringen af nogle Phænomener ere vanske
lige at böje derhen, og især synes inig u forgribel igen at Inclina- 
tionsnaalens Viisning, som er den anden Deel jeg ville frem
sætte nogle almindelige Begreber om, taler mest derimod.

Det er klart, at da Jorden ikke er en Flade, thi under 
den Betingelse allene maatte den suspenderede magnetiserede 
Naal beholde en horizontal Stilling, men er en Kugle, og den 
attraherede Kraft maa da ligge hvor den vil, naar denne er 
enkelt, saa er det umuligt at Magnet-Naalen noget Steds kun
ne faae en horizontal Retning, da det vi kalde horizontal Li- 



nie er kun den Tangent som berörer det Punkt man staaer 
paa, og er kun til saalænge Kuglens Cirkelbue ej -viger mær
kelig fra en ret Linie, hvilket staaer i Forhold til Kuglens 
Störreise; vi har sagt, at vi antog for det fórste, ved disse 
Betragtninger, kun een attraherende Aarsag eller Aarsags Punkt 
paa Jordens Overflade. Vi vil beholde dens almindelige Navn, 
og kalde den, den magnetiske Pol MP (Figur 2.) og som en 
Folge deraf, den store Cirkel omkring Jordkloden, som staaer 
overalt 90o derfra, den magnetiske Æqvator AE AE, i hvilken 
Punkt af denne man suspenderede enlnclinationsnaal,er det tydeligt, 
at Naalen soin skulle vise horizontal efter aNa maa stille sig 
efter Attractions-Aarsagen MP, altsaa i AEqvator blive 45° «) j 
men naar man i Meridianen eller Storcirkelen SNMP nærme
de Naalen mod MP, saasom i Punktet N?, saa ville Inclina- 
tionen aftage, jo mere man nærmede den attraherende Punkt; 
her forestilles den horizontale Linie ved bb ; Naalen attraheres 
efter Directionen N'MP, men Inclinationsvinkelen MPN' b er 
liig Vinkelen N'Cd, eller den halve Bue N'MP, og naar man 
flottede Naalen paa den anden eller modsatte Side af AEqua- 
tor fra den attraherende Pol, nemlig fra N mod S maatte In
clinationsvinkelen alt blive större og större, som af Figuren 
.paa samme Maade kan bevises.

Men skeer dette i Naturen? ingenlunde; tvertimod vise 
Observationerne, at jo mere vi nærme de attraherende magne
tiske Pole, jo större blive Inclinationen, og det lader sig be
vise, at maa være en nödvendig Folge, naar vi antage tvende 
magnetiske Pole eller attraherende Punkter paa Jordkloden ;

a) At Jorden ikke er en fuldkommen Kugle, er for ubetydelig til at 
bemærkes ved disse almindelige Betragtninger 



for at simplificere Begrebene ved Beviset, kunne vi ansee at 
de virke lige stærkt og ligge just modsat nemlig i8o° af Stor
cirklen fra hinanden i MP og S, Figur 3; det sees da let, at 
ikke allene Afstanden fra enhver af Polerne, men og de Vink
ler som enhver af Attractions-Directionerne NMP og NS gjöre 
med Tangenten aNb, maa have Inflydelse paa Inclinationen. 
Lad f være = Vinkelen aNMP, saa er Vinkelen bNS zzz: Com- 
plementet af f. lad nu K forestille den Kraft som den mag
netiske Pol MP udover i Afstanden MPN, og k = den som 
virker fra Polen S i Afstanden SN saa folger af Forudsætning 
gen at

K : k = (cos. f)2 : (sin : f)2 ¿)
thi f er = den halve centrale Vinkel eller = den halve Bue 
mellem Naalen og Polen.

Men Kræfterne K og k maa decomponeres, da Kræf
terne virke mod hinanden i Forhold til deres Afstand ; vi kun
ne altsaa udtrykke K ved Nd og k ved Ne, saa vil ad fore
stille den Kraft med hvilken Naalens Nordpol inelineres, og 
som vi ville kalde J, og be = i udtrykker den Kraft med 
hvilken Naalens Sydpol inelineres, men

Nd : ad = K : J = I : sin. f og
Ne : be = k : i = I : cosin. f

Altsaa
J : izzz(cos. f.)2Xsin. f: (sin. f')2 Xcosin. f.

Heraf sees, at i den magnetiske AEquator vil ingen Inclination 
haye Sted ; thi cos. f er da = sin. £t det er at sige, de in-

¿) Vi anvende her den af de Lærde, der have skrevet over denne Ma
terie, mest antagne, og udentvil sandsynligste Regel, at Attraetions- 
kraftens Styrke foiholdcr sig som Qvadraten af Afstanden i omvendt 
Forhold*,
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dinerede Kræfter veje op mod hverandre, og Naalen staaer 
horizontal ; og seer vi det virkelig at være Tilfældet i Natu
ren, at der er en krum Linie paa Kloden i hvilken Naalen 
holder sig horizontal ; videre sees , at J stedse maa blive stör- 
re end i, saasnart som Vinkelen f bliver mindre end 4$° > 
hvoraf etter folger, at skjöndt J og i aftage begge, maa For- 
skjellen mellem J og i dog blive forholdsviis större og storre, 
jo mere man nærmer een af Polerne, og altsaa at Inclinatio- 
nen tiltager mod Polerne naar der er tvende modsatte Attractions- 
punkter paa Kloden, som ogsaa er overeensstemmcnde med 
Observationerne.

Jeg har sagt at Inclinationsnaalens Viisning vidnede ef
ter min Fatte-Evne mest imod den Theorie af en magnetisk 
Kjerne i Jordens Centrum som Æpinus, Abbé Huayt, med flere, 
have antaget og sögt at bevise. Efter denne Hypothese fulgte, 
at Inclinationsnaalen i alle Tilfælde, saavel ved Æqvator som 
under Polerne, var paa det nærmeste lige langt fra Attracti- 
ons-Aarsagen, nemlig ligefrem efter Jordens Diametere, og til
lige i samme Retning derfra, og Attractionen maatte overalt 
paa det nærmeste være vertical ned efter; men at dette ingen
lunde har Sted, er noksom bekjendt. At der derfor ere tven
de lloved-Attractions-Punkter i Nærheden af Jordens Poler, 
synes mig vanskeligt at tvivle om; og at den Tanke, som jeg 
har berört om en magnetisk Axe gjennem Jorden, har intet 
modstridende mod de Observationer vi have over Magnct-Naalens 
Inclination, derom tillader jeg mig at tilföje et par Ord : At der paa 
Jorden, er saa at sige en magnetisk Æquator, hvor Naalen staaer 
horizontal, bekræfter Observationerne; dersom der er en mag
netisk Axe gjennem Jorden, saa er det ikke mindre rigtigt at 
en Naal i dennes Æquator maa holde sig parallel med den,
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det er, vise horizontal, men naar der er en saadan Axe, sy
nes det sorn i det at man efterhaanden nærmer Naalen i La
titude eller höjere Brede imod Polerne ; den maa kunne attraheres, 
eller, hvilket er det samme, inclinere stærkere end om der 
var blot tvende enkelte og isolerede Attractionsaarsager, een ved 
hver Pol ; thi Naalen nærmede sig den magnetiske Axe selv, 
i Forhold som Radius af Parallel-Cirklerne med AEquator bli
ver mindre, og Virkningen til at inclinere deskraftigere, naar 
man forestiller sig Attractionen tillige at skee fra Mellempunk
terne af Axen •, man behøver, troer jeg ikke, til disse Begreb 
at forestille sig en materiel Axe, der som en Jernstang gaaer 
gennem Kuglen, det er nok om det allene er den Direction, 
som Hovedcirculationen af den magnetiske Ström folger gjen- 
nem Jorden. Men mig synes, naar man sammenligner 
de Observationer man har over Inclinationerne, med det man, 
under den Forudsætning at der var ved hver Pole, kun een 
Hoved-Attractionens Aarsag, og som laae ovenpaaKloden, kunne 
slutte sig til at de efter Latitude eller Brede Cirklerne maatte 
blive, at de ogsaa virkelig i sig selv ere större og tiltage hastigere, 
det er, holde sig nærmere mod Verticalen, altsaa ikke mod
stridende det Begreb af en magnetisk Axe; dog hvor uendelig 
forskjellige kan ikke de virkelige og ubekjente Aarsager være. 
Man seer at jeg efter min Forestillings-Maade nærmer mig 
mest til Kartesii Meening, men mit Formaal er ikke her at 
gaae videre , eller betragte og sammenligne alt hvad övrigt der 
har været gjettet og skrevet over denne Materie.

Men Anledningen til disse Betragtninger ere, som jeg 
i Indledningen anmærkede, at jeg har gjort nogle Observatio
ner, som i deres Resultater ikke stemme med de som tvende af 
Europas forste Lærde have gjort, og deres deraf dragne Slut- 

Vid. Sels. Skr. II Dclt I Hafte. P P
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ninger, men som jeg tilskriver Forskjel af Localitet paa Jord
kloden, og som udentvivl ikke ere uvigtige at bemærke, paa 
det man ej af enkelte eller eensidige Observationer skulle for 
hastig bygge Systemer. Jeg finder i Magasin i Encyclopédique 
No» 2.3. floreal An 8.

Extrait d’une Lettre de Monsieur Humboldt a Jerome 
Lalande de Carracas Amérique méridional du »4 
Decemb. 1799.

’’Dans les deux mémoires que j’ai envoyé au Citoyen 
’’Delambre quand j’etois en Espagne, j’ai consigné 
’’les premieres Observations faites avec le nouvel In- 
’’clinatoire, de Borda dans l’Europe méridionale; j’y 
”ai abservé que sur le continent les localités influent 
’’plus encore sur L’inclination que sur la Déclinaison 
’’magnétique; L’on ne voit point de Correspondence 
’’entre les positions, Géographiques des lieux et les 
’’degrées d’inclinaisons.

■”J’ai observé la même Chose dans ce nouveau 
’’monde en transportant la Bousolle de Borda dans 
’’l’interieur de la nouvelle Andalousie les Observati- 
’■’ons que le Ct. Nouel vous aura envoyé d’Egypte 
’’proveront probablement la même Chose.

’’Les Déclinaisons sont aussi affecté par la Loca- 
” lité mais j’ose dire beaucoup moins, sur mer elle 
’’sont plus regulieres et uniformes dans la marche. 
”Je ne vous donne ici que les Observations certaines 
•”à 15! avec la suspention que le Ct. Megnié m’a 
’’fait pour la Bousolle de Borda.”
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Af Jette kan uddrages 3 Punkter, nemlig at Hr. v. 

Humboldt har funden i det sydlige af Europa og i nye Andalusien 
i America:

1) at paa faste Landet har Stedets Localitet meget mere 
Indflydelse paa Inclinationen end paa Declinationen.

2) at man Ander ingen Overeensstemmelse eller Forhold 
imellem de geographiske Positioner og Störreisen af In- 
clinations-Vinkelen ; og

3) at paa Soen har Localiteten mindre Indflydelse paa De
clinationen, deter: at de nærmere kunne henfores til Ge
ographiske Positioner, og ikke forskjelle saa mærkelig el
ler ved Spring paa korte Mellemrum som paa Landet-

I Henseende til den förste Post, da er det jeg har iagt
taget i Island, ved Virkningen af Localitet paa Magnetnaalens 
Fejlviisning fra det magnetiske Nord og paa dets foranledigede 
Inclination paa Landjorden, ganske det modsatte.

I den Afhandling som jeg havde den Ære at forelæse i 
dette Selskab i Aaret 1798, og som findes i Selskabets Skrif
ters nye Samling 5te Deel trykt 1799, over nogle Observatio
ner af Magnetnaalens Forvirring i de Islandske Havne etc., 
har jeg anfört (pag. 3n), hvor overmaade betydelig jeg fandt 
Forskjellen af Compassets Misviisning i Land paa Island, ikke 
allene ved at flytte det noget lidet fra et Sted til et andet, 
men at det endog ombord paa Skibet, som laae i en Islandsk 
Havn, paa meget korte Afstande, forskjellede saa betydelig i 
dets Viisning, at det gik til en heel Compasstreg n° og der
over, og hvo veed om man ikke kunne treffe paa andre Ste
der hvor der endnu kunne være mere Forskjel, saa det i Is
land ikke allene paa Landet, men endog paa Soen nær Lan
det eller i Havnene er aldeles umulig at benytte sig af Corn- 

Pp 2
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passet til nogen fast Efterretning uden med besynderlige Be
tingelser; derimod fandt jeg i samme Land og paa de samme 
Steder, hvor jeg saae en saa mærkelig Forvirring ved Gom
passets Viisning mod det magnetiske Nord, langt fra ikke saa 
store og kun faa Grader, ja paa sine Steder umærkelig For
andring ved Inclinationsnaalen, at den trak sig ud fra den In
clination man omtrent efter Latitude og Meridian-Cirkelen paa 
Kloden kunne formode den virkelig skulle vise, op tillige kun 
lidet varierede fra et Sted til et andet, og paa det Sted hvor 
den mærkeligste Afviigning viste sig, fandt jeg Jern-Mineral 
i Jorden lige under den.

Denne Magnetnaalens Forvirring, saavel fra ikke at vise 
efter den virkelige magnetiske Pol, hverken med den horizon
tale eller verticale Naal, om jeg saa kan udtrykke mig , kan 
ikke have anden Grund end Localitet, nemlig at Jorden sam
mesteds er besvangret med attraherende Mineral, at dette paa 
eet Sted af Jordkloden virker stærkere paa den ene Maade end 
paa den anden, og modsat paa et andet Sted af Kloden, 
ligger sikkert ogsaa allene i Localiteten, og nemlig i den per- 
turberende Aarsags Beliggenhed fra den suspenderede Naal, 
udentvivl altsaa ikkun tilfældig naar den afficeres i sin verti
cale eller i sin horizontale Stilling mest. Det er rimeligt at 
mineral besvangrede Bjerges Nærhed eller Fraliggenhed have 
Deel deri, om Observationen er foretaget i en Dal, paa et 
Bjerg, nær ved et saadant eller længere fra det.

Kun allene under den enkelte Forudsætning, at en be
stemt perturberende Kraft som virkede til at bringe Inclinati- 
ons-Naalen fra sin Viisning, laae i saadan Beliggenhed fra
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Naalen, at den virkede paa det nærmeste efter Perpendiculairen 
paa Jordens Axe, kan man bevise at Vinkelen eller det An
tal Grader som Naalen derved blev bragt ud af sin tilbörlige 
Viisning, roaa blive störst under AEquator, og maa blive min
dre og mindre jo mere man nærmede Polerne, ogfolgeligpaa meget 
höje Breder være næsten ukjendelig ; altsaa naar man observerede 
med en Inclinationsnaal paa to forskjellige Steder, livor Kræfter
ne til at perturbere Inclinationen vare lige stærke, men den 
ene var under AEqvator og den anden paa en höj Brede nær 
mod Polen, saa vil Inclinationsvinkelen vise sig större paa det 
förste end paa det sidste Sted, og saaledes er der en Art af 
sandsynlig Overeensstemmelse imellem Over-Bjergraad von Hum
boldts og mine Observationer, da hans ere gjorte i Spanien og 
Syd-America, men mine i Island; men dog paastaaer jeg at 
Reglen ikke kan være almindelig, da alt beroer paa de uen
delige Variationer i den perturberende Aarsags Kraft og Ber 
liffgenlied relativ til Naalen.

For at gjöre det tydelig, tillades mig folgende Forklar 
ring (lig. 4).

Lad SMP være Jordens Axe, da er a a Naalens hori
zontale Stilling i AEqvator; naar Perturbations-Aarsagen attra- 
herede efter NC, blev Vinkelen 90o, men i N' er den hori
zontale Linie bb og Perturbations-Vinkelen blev under den 
anförte Betingelse dN'b eller cos*  af Breden.

Den anden Sætning som Hr. Over-Bjergraad v. Humboldt 
vil uddrage af sine Observationer, nemlig at der intet For
hold er mellem Stedernes geographiske Beliggenhed og Decli-
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nationerne eller Inclinationerne observerede paa Landjorden> 
og rnan kan drage den odie Sætning ind med herunder, nem
lig at de erC mere overensstemmende og have et jevnere For
hold paa Havet — lader sig i mine Tanker paa en meget sim
pel Maade oplose, og henförer jeg ene og aliene til Localitet 
paa Jorden , det er at sige at deri saa ofte er besvangret med 
attraherende Mineral, som forvirrer Magnetnaalen, og saa- 
længe en Observator ikke har forud forvisset sig om at han 
staaer paa en Plet af Jorden, hvor ingen local Aarsag indflyder 
paa Naalen, for at bringe den ud af den Viisning, som allene 
fremvirkes af Jordens Magnetpole, saa kunne af disse Obser
vationer ingen, hverken relative eller bestemte Slutninger ud
drages, for hvad Declination og Inclination kunne være i Hen
syn til Stedets geographiske Beliggenhed. Paa Soen og langt 
fra Mineralrigets Indflydelse kan man erholde sikre Observati
oner i saa Henseende, naar man vogter sig for Indflydelsen 
af de Perturbations-Aarsager som indeholdes i Skibet selv, og 
hvorom jeg i mine forrige Afhandlinger om Compasset har saa 
meget omtalt og sögt at gjöre Somændene opmærksomme 
paa.

Den anden Forskjellighed som de af mig i Island an
stillede Observationer har viist fra andres, rejser sig vist og- 
saa af Localitet, eller mulig andre os ubekjente Aarsager — 
nemlig Beskaffenheden af Magnetnaalens daglige Vandring. 
Hr. Cassini har funden i Paris, at Naalen i sin daglige Van
dring (variation diurne) fornemmelig trak sig om Formiddagen 
vestlig, og havde sin störste Afvigning mellem Kl. 2 og 3 om 
Eftermiddagen da den gik tilbage. Mine Observationer i lis
land, som jeg tilstaaer gjerne ikke Yare langvarige eller fuld-
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komne nok, gav imidlertid det Udslag der, at den störste vest
lige Afvigning havde de fleste Gange Sted om Aftenen og var 
tiltagende om Eftermiddagen. Jeg skulde ikke have berört 
dette her, saasom det allerede er anfört i min foromtalte Af
handling Loc. cit. pag. 3i5, naar det ikke var for at tilföje 
en Bemærkning.

Hr. Cantons Observationer foretagne i Engelland 1756- 
1759 have Overeensstemmelse med Cassinis i Henseende til 
den störste vestlige Afvigning om Formiddagen — men den 
bekjente engelske kongel. Mechanicus G. Adams gjör i mine 
Tanker, alt for hastige Slutninger, og vil uddrage Theorie af 
Forsög, som jeg ikke linder anvendelige til Forklaringen f det 
er ikke altid at det vi see eller troe at see i det indskrænke
de Studerekammer, kunne have samme Udslag i det större. 
Han viser r), at ved at lægge paa hver Side af en Magnetnaal 
tvende magnetiserede Stænger saaledes, at de aldeles holde den 
i Ligevægt, og ikke trække den ud af sin Stilling, saa vil, naar 
man varmer den paa den östlige Side, Naalens Nordpol strax 
vige til den vestlige og modsat — deraf vil han drage den 
Slutning, at fordi Solen opvarmer forst den östlige Side af 
Jordkloden , maa ikke alleneste den vestlige Misviisning være 
större om Sommeren end om Vinteren, men endog at Naalen 
ved den daglige Variation maa af Nødvendighed vige til den 
vestlige Side om Formiddagen; men denne Application synes 
mig i alle Maader for hastig anbragt, og der maatte uendelig

c) Versuch über die Electricität etc., nebst einem Versuch über den Mag
net vor Georz Adams könichl. grofsbritanischer Mechanikus , aus 
dem Englischen. Leipzig iy85.
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mange Observationer til at bekræfte det, og som de i Island 
ommelte allerede synes at modsige, det forekommer mig, som 
man desuden kunne anföre sandsynlige Grunde imod denne 
Theorie; jeg vil for Korthed kun bemærke een, at den dag
lige Variation er virkelig meget, ja betydelig meget mindre 
paa de lavere Breder end nær mod Polen, men Solens Virk
ning til hastigere Forskjel paa Opvarmning og Afkjöling af den 
ostlige og vestlige Side af Jordkloden er upaatvivlelig langt 
större paa de mindre Breder.

Rettelser:

Side 7. Linie 6, læs: Recensent. S. 21. 1. 19. Heelt. S. 27. 1. 5, zna- 
teriale. S. 49*  !• 7« tilfelles. S. 53. 1. 8, vilde. S. 65, næst
sidste Linie. Object- S. 86. 1. 3, hvortil. Nogle Steder skulde 
læses Principier i Stedet for Principer, og Genilivus alle Steder, en
ten uden et apostropheret j, eller med saadan Apostrophe.
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1 det Forsög, som jeg, i Folge det kongelige Admiralitets og 
Kommissariats Collegii Skrivelse af 25 September 179p, for et 
par Aar siden havde den ÅEre at forelæse Selskabet, tog jeg 
især Hensyn til de mekaniske Midler, ved hvilke man har 
bestræbt sig for at fornye Luften i et indesluttet Rum. Derer 
endnu een Klasse af Midler — de saa kaldte chemiske — 
tilbage, som kunne anvendes i samme Hensigt, nemlig til at 
betage Luften de Egenskaber, ved hvilken den enten er ligefrem ska
delig for Menneskets Sundhed, eller dog begunstiger Udbredel
sen af smitsomme Sygdomme. Om disse chemiske Midler er 
det jeg i Dag udbeder mig Tilladelse til for Selskabet at frem-

A 2
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stille Resultaterne a£ den nyere Tids heldige Forsög og Erfa
ringer .

Det er vidst, at Vædskernes Kredslob er en nødvendig 
Betingelse for det fuldkomnere dyriske Liv, og at især Blo
det bliver uskikket til at vedligeholde dette Liv, naar det ikke 
ideligen ved Aandedrættct udsættes for Luftens Berörelse, og 
derved ligesom fornyes til sin Bestemmelse. Chemien har op
lyst at denne Fornyelse bestaaer deri, at saavel Lungeblodet, 
der har fuldendt sit Omlob, som den tilkomne Næringssaft, 
der skal indtage Plads blandt Legemets Bestanddele, af den ind- 
aandede Luft optage Suurstof\ Varme stof og positiv Electrici- 
tet — og afe disse Vædsker derimod igjen afgive fri Varme, 
Kulstof Vandstof til Luften. Fra disse Grundsætninger, 
hvis Rigtighed er bekræftet ved mangehaande Forsög, bör man 
alfsaa gaae ud, naar man vil bestemme omen Luft, somaan- 
des, er i sine Bestanddele passende til Naturens store Ojemeed 
eller ikke.

Den atmosphæriske Luft, som indaandes, bestaaer al
mind eligen i sin fri og naturlige Tilstand af 72 Dele Stikstof- 
gas (gas azotieum) der kun afgiver Vehiklet for de övrige Gas
arter og ikke forandres ved Aandedrættet, af to Dele Kul
syregas (gas carbonicum) som ideligen for'ôges ved Lungepuls- 
aarernes Uddunstning, og af 2.6 Dele Suurstofgas (gas oxyge- 
nium) som bestandig formindskes ved at indgaae Forbindelse 
med Blodet. Et urigtigt Forhold af disse Atmosphærens Be
standdele , gjör den rneer eller mindre uskikket til at fornye 
Blodet og til at vedligeholde Sundheden.

Der gives neppe noget Tilfælde i Livet, hvor det sunde 
Menneske, der ikke behandles som Gjenstand for et Forsog, 
er udsat for at indaande en Atmosphære som indeholder et 
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skadeligt Overmaal af Suurstofgas. — Jeg behover derfor ikke 
at betragte Luften fra denne Synspunkt. Oftere derimod skeer 
det, at Mennesket, nödsages til at opholde sig i et indelukket 
Rum, hvis Luft enten er for den störste Deel berövet sin Suur
stofgas eller har optaget en alt for stor Mængde Kulsyregas 
eller tillige cr svangret med Vandsto fgas (gas hydrogenium) 
og andre uaandbare Gasarter. Det er altsaa disse Forandrin
ger i Atmosphærens Bestanddele, og Indflydelsen deraf paa 
Menneskets Liv, som her især fortjene en videnskabelig Un
ders ögcl se.

Blodets Fornyelse kan ikke skee i den tilb'årlige Grad, 
Livet kan ikke be s ta ae, undtagen Atmosphæren, som aandes , 
indeholder den fornodne. JMængde Suurstofgas og ikke er be
tynget med alt for megen Kulsyregas eller Vandstof gas.

Det er Suurstoffen der ligesom besjæler den hele orga
niske Natur. Det er den der afgiver det forste oplivende Prin
cip til de dyriske Vædsker. Dens Indvirkning paa Blodet er 
det, Mennesket skylder sin Varme, sin dyriske og organiske 
Følelse, sin levende Kontraktilitet, med et Ord sin Livskraft. 
Den er saavel Livets som Flammens sande Næring. Uden 
denne Stof i Atmosphæren skulde hverken Dyret kunne aande, 
eller Ilden kunne brænde., skulde fölgeligen hele Jordkloden 
snart forvandles til den skrækkeligste Orken.

Det ligger uden for min Plan at bestemme de Kilder, 
af hvilke Atmosphæren ideligen forsynes med denne saa uund
værlige Stof. Jeg indskrænker mine Betragtninger til korteli- 
gen at beröre de Processer, ved hvilke den efter Naturens 
Indretning fortæres. Vor Kundskab om disse er det, der skal 
veilede os til Forsigtighedsregler, som i fornödne Tilfælde kun
ne betrygge os mod dens Mangel.



6

Jeg har alt anmærket at Suurstoffen fortæres ved Aan- 
dedræt og ved Forbrænding. Det samme skeer efter paalideli- 
ge Forsög ved Forraadnelsen. Man regner at Mennesket be
hover 86^0 Kubiktommer Suurstofgas hver Time. Et bræn
dende Lys indsuger omtrent ligesaa meget. Dyret lever og Il
den brænder derfor kun en bestemt Tid i et hermetisk tæt 
Rum, Mangel paa Luft afværger ogsaa Forraadnelsen. Ind- 
aander man god Atmospbære afen tæt Ballon, som rummer 
720 Kubiktommer, saa vil dette Maal være tilstrækkeligt eet 
Minut5 fortsættes Forsöget længere, saa vil man fole Beklem
melse, Angest og Matlied — endeligen vil Lungens clierniske 
Proces standse, ogQvæling (Suffocatio) foraarsage Döden. Dette 
samme Phænomen vil vise sig under alle lignende Omstændig
heder. Mange Mennesker, som sammenpakkes i et snevert 
Rum, ville inden kort Tid döe Lungens Död af Mangel paa 
Suurstof, naar man ikke tillader Atmosphæren fri Adgang til 
dem. Hvo mindes ikke her de 146 Fangers sørgelige Skjebne 
i Calcuta, af hvilke de n3 inden 11 Timers Forlob tilsatte 
Livet paa denne Maade.

Mangel paa Suurstof kan ogsaa foranledige langvarige 
Sygdomme. Naar et Menneske en Tidlang opholder sig i en 
Atmospbære, hvis Gehalt paa denne Stof er alt for ringe, 
saa vil hans Blod ikke kunne fornyes tilbörligen ved Aande- 
drættet; den chcmiske Proces i hans Lunger vil vel ikke standse 
aldeles, som under foranfortc-Omstændighed, men den vil dog blive 
ufuldkommen, Blodet vil ikke kunne optage den fornödne 
Mængde Suurstof, og som en Fpige deraf ikkeheller kunne skille 
sig ved sit skadelige Overmaal af Kulstof og Vandstof. Men
neskets dyriske Varme og dets Livskraft vil derved fmind- 
skes, dets Blod vil tabe sin livlige rode Farve og blivesort; 
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dets Hund vil blive blegguul, dets Læber og Kinder blaa, 
dets Fyrigbed og Mod vil synke , det vil mindre kunne udhol
de Lidelser, det vil blive tilbøjeligt til at falde i Afmagt, og 
endeligen faae Skiörbug og Vandsot — med et Ord : Blodet 
vil, som de nyere Pathologer udtrykke sig, ved sin ufuldkom
ne Fornyelse blive ct Minimum af Incitament for Aaresystemet, 
og derved foranledige en direct Asthenie, See da her Grunden 
til alle de sörgelige Phænomener, man iagttager hos Fanger, 
som en Tidlang have sadt indsluttede i urene Fængsler. See 
tillige Aarsagen , hvorfor Ophold i en fordærvet Luft ofte er 
et kraftigere Middel end den grusomste Tortur til at aftvinge 
Mennesket Tilstaaelsen af en begangen Forbrydelse.

Forsynet har viseligen gjort det til en bestemt Naturlov, 
at Suurstofgasen er tungere end Atmosphæren. En Pariser- 
Kubiktomme Suurstofgas vejer ved io° R : ogag Tom. Barometer
højde efter Lavoiser 0,60694 gr. 5 Atmosphæren derimod un
der samme Betingelse o,46oo5 gr. (Fransk). Suurstofgasen 
vil derfor i fri Atmosphære stedse söge hen til Jordens Over
flade, hvor Luften er fordærvet ved Dyrenes Aandedræt, ved 
Legemernes Forbrænding og Forraadnelse. Almindeligen be
hoves altsaa ingen Kunst til at erstatte Atmosphærens Mangel 
paa Suurstof. Naturen selv fuldforer dette store Værk veel 
Lovene for Gasarternes Ligevægt. Kun under den Omstæn
dighed, hvor Atmosphæren enten ikke finder fri Adgang til 
Luften i et indelukket Rum, eller hvor en indsluttet Luft har 
modtage et betydeligt Overmaal af Kulsyregas og Fugtighed, 
saa at den derved er bleven tungere end Suurstofgasen, for- 
maaer denne, fordi den da er lettere, ikke uden Ventilation 
at jage hiin af Vejen.
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Disse faa almindelige Grundsætninger lede os ligefrem 
til de tre bekiendte Hovedregler, ved hvis Anvendelse man 
betrygger Mandskabet inden Skibsborde mod Mangel paa 
Suurstof.

a) Man bærer Omsorg for, at der ikke ved Menneskers eller Dyrs 
Aandedræt, ved Forraadnelse og Forbrænding fortæres mere 
Suurstof i Skibets nedre Rum end liojst nödvendigt.

¿) Man forhindrer, at ikke Skibsluften ved Menneskers Aan
dedræt og Uddunstning, ved Gjæring og andre Forbræn
dings Processer, opfyldes med alt for megen Kulstof, og 
at den ikke heller bliver alt for fugtig.

c) Man skaffer Atmospliæren den nødvendige Adgang til alle 
Skibets Rum.

Paa den förste og anden af disse Regler grunde sig de 
fleste Forskrivter angaaende Reenlighed inden Skibsborde. 
Det er især med Hensyn til Luften, at der haves saa strængt 
Tilsyn med Mandskabets Klædemon.; at Dækkene i Skibet saa 
flittigen skrabes, svabres og skrubbes; at alt Skarn saa om- 
hyggeligen bortfores. Ureenlighed udbreder Stank (hvorom 
siden) gaaer i Gjæring, og udvikler Kulstof, eller i Forraad
nelse, hvorved der tillige fortæres Suurstof og udvikles Stik
stof. I samme Hensigt er det, at man ikke tillader Mandska
bet at opholde sig i Skibets nederste Rum længere end fornø
dent; men hellere söger ved opmuntrende Leeg og Fornøjelser 
at lokke det frem paa Dækket. Paa den tredie Regel grun
de sig alle Anordninger om at holde Skibet ryddeligt for unød
vendige Kister og Redskaber, som kunde hindre Atmosphæ- 
rens fri Udbredelse; om at aabne Skibets Luger og Porte? 
om at anbringe Kuulseylene og andre Ventilatorer.
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Det er en vigtig Bemærkniug at Kulsyregas er tungc-re 

end Suurstofgas, og at denne igjen liar Overvægten over reen 
atmosphærisk luft (Pag. 7) Kulsyregas vejer ved io°R:28 T : 
B: H: 0,68985 gr. ir. Ved Hielp heraf kunne vi bedst for
ti are Barkels Erfaring : at et Ruin lettere renses ved at udlede 
dets indsluttede Luft, end ved at indblæse Atmosphære. a} 
Befrier man Skibet for sin skadelige Kulsyregas, saa vil Atmos- 
phæren ved sin egen Tyngde og Elasticitet efter Pneumostati- 
kens Love, opfylde alle dets Rum. Indblæst vil den derimod 
lettere söge ud af Skibet igjen end bortjage hiin tuugere Gas
art. De Ventilatorer, der virke, som Luftpomper, fortjene 
desaarsag Fortrinet for dem, der virke som Trykværk. Af 
samme Grund symes den chemiske Tilberedelse af Suurstofgas, 
nemlig dens konstige Udvikling af Bruunsteen eller Salpeter, 
ikke at love synderlig Nytte til Skibs. Bortskaffer man de tun
gere Gasarter, saa vil dette Middel ikkun höjst sjeldent være 
nødvendigt; bortskaffer man dem ikke, saa er det rimeligt, at 
Suurstofgasen, som et lettere Fluidum, hastigere vil jages ud, 
udon at opfylde det tilsigtede Öjmeed. Tilberedelsen af dette 
Middel forudsætter desuden Konstfærdighed, kræver Forsigtig
hed og Bekostninger.

Dog er der maaske een Omstændighed, under hvilken 
den chemiske Tilberedelse af Suurstofgas er det eneste Mid
del til at bevare Mandskabets Helbred. Man har nemlig 
den Erfaring, at et Menneske som næres af Bælgfrugter, gam
melt Brod, salt Kjöd og deslige, behover til sit Blods Forny
else en langt större Mængde Suurstof, end den der lever af

c) Ventilatorernes Historie i det Kongel. Vidensk. Sclsk. Skrifter fór 
Aaret 1801. 2. B. 1. H.

Vid> Sels. Skr. II Deel, II Hæfte. B 
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ferskt Kjöd og friske Vegetabilier. Er denne Erfaring rigtig, 
saa lader sig i det mindste tænke, at et Skibs Mandskab, der 
paa en lang Rejse maa nöjes med Skibskost, kunde derved 
faae et Overmaal af Kulstof i sit Blod, som Atmosphærens 
Suurstof ikke var istand til at skille det ved. I et saadant 
Tilfælde, hvor Nødvendigheden böd, at vedblive den saoinre 
Diæt og derved at foröge Kulstoffens Mængde ; hvor Arbejde 
og Bevægelse i fri Luft, der gjör Aandedrættet hastigere og 
fremmer Blodets Fornyelse, ikke var tilstrækkelig til at fore
bygge Skjörbug, hvis Princip er Mangel paa Suurstof og Over
maal af Kulstof; i et saadant Tilfælde, mejier jeg, kunde det 
være nödvendigt at tilberede Suurstofgas ved Konst, at lade 
den indaande og derved at befrie Legemet fra Kulstoffens ska
delige Virkning. Jes fremsætter i övrist dette kun som Hy- 
pothes, der synes a priori at kunne udledes af vor Kundskab 
om Naturen og om Lovene for Menneskets Sundhed. Jeg tål- 
staaer at den fortjener nærmere at proves ved nöjagtige Erfa
ringer. Det turde til den Ende være vigtigt, at de Skibe, 
som bestemmes til lange Reiser, bleve forsonede med de for*  
nödne Midler og Redskaber til Suurstofgasens Vdvikling.

Da Kulsyregasens Overmaal i Luften er ligesaa skade
lig for Sundheden som Suurstofgasens Mangel, fordi begge 
disse Aarsager i lige Grad forhindre Blodets Fornyelse ved 
Aandedrættet, saa har man i denne Henseende ikke heller ladet det 
beroe ved de foromtalte Forsigtigheds-Rcgler (pag. 8) og Ven
tilationen, men tillige bestræbt sig for ved Anvendelsen af che- 
miske Princips ligesom at binde denne Gasart og derved at 
rense Luften. Chemien har nemlig lært, at Kulsyregasen har 
et stærkt Forvandtskab, især til Vand og til Kalkjord. Det var 
denne Sætning Thomas Kay lagde til Grund for sit Forslag at 
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rense Luften ved at frembringe en konstig Regn af Kalkvand. 6) 
Som dc-t synes, liar ogsaa den kongelige Reglerings-Kommis
sion især liavt Hensyn til denne Gasart, da den i sin Skrivelse af 
2.0de Martii 1789 anbefalede som særdeles nyttigt, at der over
alt mellem Dækkene ogi Lasten skultle kalkes, og at denne 
Kalkning inaatte foretages i det ringeste liver anden Maaned c). 
Der kan ikke tvivles om, at jo frisk tillavet Kalkmelk fortjener 
at benyttes, som et Middel mod Luftens Overmaal paa Kulsy
regas, i det Tilfælde, at denne ikke kan skaffes bort Yed Ven
tilation.

Vi have mange Forsög, som lære, at Vandstofgas er til 
Hinder for Blodets Fornyelse, og at den ligesom Kulsyregasen, 
kan standse Lungernes chemiske Proces. Man har ogsaa be- 
frygtet, at denne Gasart under visse Omstændigheder skulde 
kunne udvikle sig i Skibets nederste Rum. Jeg giver mig her 
den Frihed at igjentage et> par af de Bemærkninger, jeg ved 
min Beskrivelse af ty aniers ei's Ventilator har uddraget af For
faits Forsög Af disse sees, at Vandstofgasen ikke udvik
ler sig i en saa betydelig Mængde, at den enten kan give An
ledning til Ildsvaade eller gjöre Skibsluften uskikket til Aan- 
dedrættet. Dens specifiqve Vægt tillader den ikke at samle 
sig i Skibets nederste Rum; den veier ved io° R. 2.8 T. B. H, 
kun o,o353£ gr. fr., og udjages derfor ved den tungere At- 
mosphære (pag. 7) ligesom den udvikles. Der behöves föl- 
geligen ingen chemiske reagerende Midler mod denne Gasart»

I>) Vidensk. Selsk, Skr. 1. c.
c) Extract af den kongl. Reglerings-Commissione Forslag , K.j ¿benhavn 

1790, trykt hos Horrebows Enke, pag. 37.
d} Videusk. Sçlsk. Skif. 1. c.

B a
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Dette var i Korthed livad der med Hensyn til Skibsluf
tens Rensning fortjener at tages i Betragtning angaaende Mis
forholdet i Atmosphcerens Bestanddele. Selskabet vil have be
mærket, at de Skibssygdomme, som have deres Udspring fra 
dette Misforhold, enten er Qvæling og en brad Död, eller 
Skjörbug, Vandsot og deslige, med et Ord: Sygdomme, som 
kke ligefrem ere af smitsom Natur. Jeg siger : ikke ligefrem — 
thi naar disse Sygdomme enten blive hyppige inden Skibs bor
de, eller naar de bryde ud med stinkende Saar og deslige, 
saa kunne ogsaa de, skjönt de ikke selv ere contagióse, meddele 
Luften heterogene Partikler, udbrede Stank , foraarsage et ska
deligt Indtryk paa Nervesystemet, og derved bliye Kilden til 
de farligste Epidemier.

Af denne Aarsag er Ventilationen inden Skibsborde, 
endog kun med Hensyn til at forebygge Skjörbugens Udbredelse, 
saa vigtig, saa nödvendig. Derfor vaf det önskeligt, om de sutton
ske Ror — efter Reglerings-Commissionens Forslag«?) bleye an
bragte paa de kongelige Krigsskibe, maaskee med den For
andring , at de istedet for at ledes igjennem Kabysilden , 
endte sig enten i en portativ Ovn eller efter v. Marums 
Forslag ♦) over en Tragt, under hvilken man i en Compas- 
böjle havde hængt den argandske Lampe. Jeg giver mig den 
Ære at fremlægge en simpel Model, efter hvilken, jeg mener, 
at dette Middel bedst kan anvendes til Skibs. Det bestaaer af 
et langt vertikalt Trækror af Jern blik, paa hvis överste Ende, 
et andet kortere, lidt tilspidset Rör lober ud under en stump 
Vinkel. Under dette kortere Ror er anbragt en Tragt, som 
paa sin Spidse har en lille Aabning, der löber ind i Træk

ej Extract, c. s. v. p. lo. *)  Videns. Seis. Skr. 1, c«.
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roret. Den argandske Lampe hænges i denne Tragt ved en 
Kompasböjle. Den lille Aabning i Tragten optager Lampens 
Oos; det kortere Rör bliver hedt, og foraarsager saaledes, af 
fbranforte Grund f) en mærkelig Trækvind. Jeg har efter 
Selskabets Befaling anstillet Eorsög med denne Ventilator. Paa 
Soc-Qvæsthuset opfyldte jeg i Admiralitets-Chirurg Falkenthals 
og Assessor Rafas Overværelse en Sygestue med en tyk Rög« 
Vi anbragte Trækroret 'igjennem Vinduet, og saae, at det 
trak godt.

Jeg skrider nu til at betragte Atmosphæren fra en an
den endnu frygteligere Synspunkt. Erfaring har lært, at den 
foruden omtalte Afvigelse i sine Bestanddele, som gjör den 
uskikket til at vedligeholde Aandedrættets chemiske Proces, 
ogsaa kan blive farlig for Menneskets Liv og Helbred, naar 
syge eller forraadnende Legemer, ved deres Uddunstning med
dele den fremmede Partikler, som kunne gjöre et skadeligt 
Indtryk paa Nerverne. Hine Afvigelser ere mindre farlige, 
fordi de kunne kjendes ved Eudiometret, og de Sygdomme de 
frembringe ikke ere ligefrem epidemiske, derimod robe disse 
Uddunstninger sig i det höjeste ved en meer eller mindre ube
hagelig Lugt, og ved den anstikkende Natur af de Sygdomme 
de foraarsage. Man maatte, som den berömte Green rigtigen 
har anmærket, være i Besiddelse af et Cacometer for at kun
de bestemme forud, naar de true med Odelæggelse. I disse 
Uddunstninger, om hvis Natur Chemien endnu ikke har kunnet 
oplyse os, ligger den egentlige Stof for al epidemisk Smitte. 
Atmosphæren er kun Vehiklet, hvorved den fores omkring,' 
og udbreder sin skrækkelige Virkning. Mod denne Stof, der

f) Vidensk. Selsk, Skift. 1. c.
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rimeligeu kan være ligesaa forskjellîg i sit Væsen, som de 
Sygdomme den frembringer, er det man i Aartusinder har be
stræbt sig at udfinde passende Midler. Vi skulle see -at den 
nyere Tids Chemisier have anstillefe de vigtigste Forsøg i den
ne Henseende, og at især deres Flid er bleven kronet med 
det hældigste Udfald.

Jeg vil betragte de væsentligste Punkter, angaaende disse 
Midler under særskilte Rubriker :

I. Om Vand.

Det er bekjendt, at man ofte indsætter et eller flere 
Kar reent Vand, især i Ligstuerne, for dermed at forbedre 
Luften. Dette Middel kan tjene til at afkjole Luften, til at 
befri den fra sit Overmaal af Kulsyregas, og til at indsuge 
noale af dens Uddunstninger. Men da- disse Uddunstninger 
ere fordeelte overalt, og Vandet fölgeligeh ikke kan sættes i 
Berörelse med dem alle, saa mener jeg, er det klart, at man 
ved dette Middel, om det end turde tillægges den fornödne 
Kraft, dog ikke skulde være istand til at betage Atmosphæ- 
ren al sin Smitte. Det mangler desværre heller ikke paa sør
gelige Erfaringer, som lære, at Linned, Klæder og deslige, 
efterat de vare vaskede, have forplantet contagióse Sygdomme. 
Koldt Vand tilintetgjor ikke de smitsomme Uddunstninger ved 
nogen chemisk Proces. Vandet antager tvertimod den samme 
stinkende Lugt, som den AtmOsphære det skulde forbedre; 
Sinitten væxler kun Vehikel ved at indgaae Forbindelse med 
Vandet ; den vedbliver i dette som i hiint at være farlig for 
Mennesket;
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Det samme gje^der om hedt, om kogende Vand med 
Hensyn til Luftens Rensning. Dens skadelige Dunster lade sig 
ikke forbrænde paa denne Maade. BuchlioltL lod i Hospita
let i Weimar helde kogende Vand fra et Kar i et andet, 
indtil det blev koldt. Han forudsatte, at Luftens smitsomme 
Partikler besad et nærmere Forvandtskab til Vanddampen, 
og at do derfor skulde præcipitere sig med denne g). Men 
er det ikke en bekjendt Erfaring, at fugtig Varme begunsti
ger Udbredelsen af contagióse Sygdomme? Og er det ikke at 
befrygte, at de smitsomme Partikler vilde, naar Vandet var 
bortdunstet, igjen hæve sig endog mere concentreret i Luften? 
Man kan i övrigt ikke nægte, at Varmen er et virksomt Mid
del , hvor den usvækket kan bringes i Berörelse mod Smittens 
Vehikel. Vand, som har inddrukket anstikkende Uddunst
ninger, gjöres uskadeligt ved Kogning. Vor Viborg har viist, 
at Snivens Udbredelse kan afværges ved at vaske Stalden med 
hedt Vand, og at denne Sygdoms-Materie taber sin smittende 
Egenskab, naar den udsættes for det kogende Vands Varme- 
Grad. li) Efter smitsomme Sygdomme: Kopper, Mæslinger, 
Skarlagfebcr o. s. v. , benytter man sig sædvanligen igjen af de 
Sengeklæder og det Linned m. m. , hvorpaa den Syge har lagt, 
naar de först ere bievne kogte, bygede, eller have været ud
satte for en stærk Grad af Hede i en Bagerovn. Kun ved far
ligere epidemiske Sygdomme, Pest, Blodgang, Skibsfeber o. desk, 
vælger man hellere at forbrænde alt, hvad der mulisen kunde 
forplante Smitten, end at forlade sig paa disse ikke altid sik- 
kre Midler.

g) Vidensk. Selsk. Skrifter 1. c.
h) Rafas Bibi, for Physik 4 B. p. 217 et seqv.
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ZZ. Oui Ild.

I Indledningen til mit forste Forsög om Luftens Rens
ning z) har jeg korteligen berettet, at man i Oldtiden har be
nyttet sig af Ilden til at betage Atmosphæren sin Smitte. Hi
pocrates lod i Pesten, som hjemsøgte Attica 33o Aar för den 
kristelige Tidsregning, antænde store Baal paa Gaderne. Si
den have de fleste af hans Tilhængere havt en besynderlig Til
lid til dette Middel ; kun faa, blant hvilke den berømte Mead, 
have anseet det for mistænkeligt. Det er vist at alle, saavel 
animalske som vegetabilske Legemer kunne ved Ilden destru
eres og oplöses i deres forste Bestanddele, hvorved de Egen
skaber der gjorde dem farlige for det menneskelige Legeme, 
nödvendigen maa forandres. Men der kan ikke heller tvivles 
om , at der til at frembringe denne Virkning, udfordres en 
saa betydelig Grad af Hede, at man, med Hensyn til Rensnin
gen af den fri Luft, ikke er istand til at anvende dette Mid
del med fornoden Styrke. Denne Omstændighed er en væsent
lig Grund mod al offentlig Brug af Ilden til Luftens Rensning; 
thi anvendt i en ringere Grad, saa at den ikke destruerer men 
kun opvarmer Luften, frembringer den en skadelig Virkning. 
Historien om Pesten i Marseille afgiver et Beviis for denne 
Sætning. Da man i tre Dage efter hinanden havde antændt 
et stort Baal for at rense Luften, blev Byens Atinosphære bedæk
ket med en sort R-ög, og dens naturlige Varme kjendeligen 
foroget. Smitten antog fra dette Öjeblik af en större Virksom
hed. Æ)

z) Vidensk. Selsk. Skrft. 1. c.
k) Abhandlung von den Mitteln die Luft zu reinigen von Guyton 

Morrean, oversat af Prof. Pfaff, Kiöbenhavn i§02.
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Angaaende Ildens Anvendelse til at forbedre Luften i 

et indelukket Rum, da synes ogsaa Nytten af dette Middel 
endnu at være tvivlsom. I den kongelige Reglerings-Commis- 
sions Forslag af 3die December 1^83 er fastsat: «at den raae 
og usunde Luft i Skibet, bedst torres og renses ved brænden
de Materier.« Z) Jeg veed nok, at denne Sætning tilforn har væ
ret almindelig antaget; ikke heller tor jeg nægte, at den jo i 
enkelte Tilfælde inaaskee er rigtig ; men da man i en Sag af 
saa stor Vigtighed ikke bör oversee nogen oplysende Erfaring, 
saa være det mig tilladt her at anföre en Kjendsgjerning, 
som synes at nedsætte den Tillid, vi hidindtil have havt til Ildens 
Anvendelse i dette Ojerneed. I et Fængsel i Dijon havde man, 
efter at alle de Döde vare bortforte, forbrændt 3 Bundter 
Halm for at tilintetgjöre Smitten af den saa kaldte Hospitals- 
Feber; men desuagtet beholdt Luften i dette Fængsel, hvis 
Störreise er omtrent 290 Fod i Kubik, en saa skrækkelig 
Stank , at man frygtede for at nærme sig til det , og formode
de at der maatte være glemt et af de döde Legemer, hvilket 
dog ikke var Tilfældet. zzz) Forbrændingen af 3 Bundter Halm, 
var fölgeligen ikke tilstrækkelig til at rense et Rum af saa li
det Indhold. Vi skulle see i det folgende, at Rögning med 
mineralsk Syre var langt kraftigere.

III. Om Antændelse af Krudt og Salpeter.
Chemien har lært, at man ved at afbrænde Krudt, er

holder en stor Mængde Kulsyregas og Stikgas, blandede med

Z) 1. c. p. 36.
Tn) Morveau 1. c.

Fiá. SeZi. Är. IIDeel, II Hafte. C
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nogle Svovldunster. Heraf sees altsaa, at man ikke tor love 
sig nogen gavnlig Virkning af delte Middel til at rette Misfor
holdet i Atmosphærens Bestanddele. Ikke heller tör man vente 
at det ved chemisk Indvirkning paa Luftens heterogene Par
tikler, skal kunne tilintetgjöre dens Smitte. JMorveau fyldte 
en Recipient af 12 Kubiktommers Indhold med Luft, som var 
fordærvet ved Forraadnelse ; han antændte deri tre Gange ef
ter hinanden Gran Krudt. Efter den forste Gang bemær
kede han ingen synderlig Forandring i Luften; efter den 
anden Gang var dens Stank svagere; efter den tredie Gang 
var den ganske hævet. De övrige Phænomener ved dette Forsög 
viste dog, at den forraadnede Luft ikke var bleven forbedret, 
men at Krudtets Explosion havde jaget den ud af Recipienten. 
Virkningen af dette Middel er altsaa blot mekanisk ; det kan 
kun tjene til at uddrive en Qvantitet skadelig Gas, og derved, 
som en Ventilator, befordre Skibsluftens Fornyelse.

Det samme gjelder om Salpeterens Forbrænding. Uagtet 
dette Salt ved Destillationen afgiver en Mængde Suurstofgas, 
saa tör man dog ikke slutte sig til samme Virkning af dets 
Detonation. Kullene, hvormed det ved denne Operation kommer i 
Berörelse, forandre aldeles Productet af dets Decomposition. 
Medens Salpeteren under Forbrændingen forstærker Ilden ved 
sin Suurstof, udvikle sig uaandbare Gasarter. Dette er nok
som beviist ved chemiske Forsög.

Efter denne Erfaring synes fölgeligen den kongl. Reg
ierings-Commissions Forskrivter angaaende Rögning med Sal
peter inden Skibsborde ikke at have den tilsigtede Nytte. 
Commissionens Ord ere disse :

’’Istedet for Meel-Krudt, eller saakaldte Troldkjællinger, 
’’der er skadelig formedelst det phlogistiske i Svovlet og
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’’Dampen af Trækullene, medgives til at ryge med i La- 
”sten, paa Bannierne og imellem Dækkene raffineret Sal- 
’’peter :

Til et 70 og 74 Kanon - Skib
■— 60 - 64 — —
— 5o _ __
■— 36 Kanons-Fregat
— 24 — —

men af raa Salpeter ~ mere.

3 Pd.'i

- for hver Dag
- efter Togtets

3 formodentlige
Varighed.

>
1

•* ’Til Brugen dermed gives en liden Jerngryde med Greb 
•’-’af 8 a 9 Tommers Diameter, og omtrent samme Dybde. 
’’Omgangen hermed er denne : man tager raffineret Salpe- 
”ter, kommer det i Jern-Gryden, og kaster deri no^le 
”smaa gloende Kul, hvorved det detonnerer. Man kan 
”og, hvilket gaaer hastigere, tage et lidet Fyrfad, sætte 
”det inden i en Jerngryde, komme gloende Kul i Fyrfa- 
•”det og di-ysse stödt Salpeter derpaa.” zz)

Efter de foranförte Princips synes det, at hiin betyde
lige Qvantitet Salpeter, kan spares i Fremtiden, eller dog an
vendes til nyttigere Brug paa en anden Maade, som jeg skal 
beskrive i det folgende.

ZZ7". Om aromatisk Rógelse.

Blant alle de Midler man har anvendt til at forbedre 
en fordærvet Luft, er aromatisk Rögelse næsten til alle Tider 
bleven anseet for et af de vigtigste. I Hospitaler, Krigsskibe,

n) I. c. p. 14.
C 2
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Fængsler, Sygestuer., ja i ethvert privat Huus griber man sæd
van ligen först til dette Middel. Den Egenskab en saadan Rög- 
ning har til öjebliklig at gjöre et behageligt Indtryk paa Or
ganet for Lugten, er hiint, som en fordærvet Luft frembrin
ger, saa ligefrem modsat, at man ikke kan undres over at 
Kogningen har vundet saa almindelig Tillid. Det er först den 
nyere Tids Forsög, der have oplyst os om det farlige i denne 
Tillid, der have lært os, at alle de hidhorende Midler ikke 
tilintetgjore, men kun skjule det skadende Princip i Luften og 
derved sætte os i en bedragelig Tryghed. Vi skuffes ikke saa 
let ved nogen anden Sands som ved Lugten. Man sælger os 
kostbare aromatiske Midler, som ere forfalskede med Terpen
tinolie — og vi mærke ikke Bedrageriet, förend det Aroma, 
der var saa behageligt for vore Nerver, er bortdunstet og Ter
pentinens Virkning faacr Overvægt. Det samme gjelder om 
Luften. Hiin , som er svangret med smitsomme stinkende 
Partikler, sættes ud af Stand til at virke paa vor Lugt, naar 
vi have opfyldt Atmosphæren med aromatiske Dunster, men 
begge Slags Dunster staae ikke i et saadant gjensidigt Forhold 
til hinanden, at de stinkende destrueres ved de vellugtende; 
hine kunde derfor vedblive at virke paa det hele övrige Ner
vesystem , medens de ikke bemærkes af Nerverne for Lugten» 
Den der er af modsat Mening slutter a parte ad totum , hvil
ket er logisk urigtigt. Man har opfyldt en stinkende Luft med 
Dampen af forbrændt Tjære, af Enebær, ja selv af Benzoe, 
som ved at forbrændes afgiver en flygtig Syre, og derfor maatte 
have den kraftigste Virkning; men Luften har beholdt sin stin
kende, sin skadelige Egenskab i samme Grad som forhen. 
Aromatisk Rögning kan altsaa kun bruges til at dæmpe At- 
mosphærens Lugt, ikke til at rette et skadeligt Misforhold i 



21

dens Bestanddele, eller til at befrie den fra skadelige smitsom
me Partikler. Den franske Regjering har derfor alt advaret 
mod disse Midler til offentlig Brug i Krigs-Hospitaler, Fængs
ler o. s. V. o').

Saaledes er det altsaa klart fra hvilken Synspunkt Reg- 
lerings-Commissions-Forslag : ”at alle Indelukke og Kamre skulle 
’’udryges med Tjære og Enebær paa den Maade som Krigsarti- 
”Lels-Brevets S- a8o berörer, forinden noget i samme bliver 
’’indlagt” />'), kan ansees som nyttigt for Mandskabet.

7^. Om Edike , Edikesyre og den saa kaldte Pest*  
Edike,

Denne vegetabilske Syre er bleven brugt paa forskjel- 
lige Maader til at standse smitsomme Sygdommes Udbredelse. 
Det er bekjendt, at man ved de fleste Qvarantaine-Anstalter 
trækker Breve og deslige, som komme fra mistænkelige Stæ- 
der, igjennem Edike, förend man vover at beröre dem. For- 
sög og Erfaring bekræite, at dette Middel virkeligen fortjener 
den Tillid man har skjenket det. Blander man god Edike med 
dyrisk hepatisk Gas, og ryster Blandingen en föje Tid, saa 
vil man bemærke, at Gasen har tabt al sin Stank. Paa den
ne Erfaring grander sig Thomas Days Forslag at anbringe en 
konstig Regn af Edike q). Derfor har ogsaa Reglerings-Kom- 
missionen fastsat: ”at Sygelukafferne i alle Skibe skulle stæn-

o) Wedekind über Kriegs-Medicinalwesen.
jp) 1. c. p. 37.
q) Vidensk. Selsk. Skr. 2 D. 1 H. p. l4^. 
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kes med Edike fire Gange om Dagen, hvortil Spröjter og Edike 
medgives r)”. Derfor er det Officererne ved den franske Ma
rine befalet, ikke at gaae til Söes förend de cre forsynede 
med den fornodne Mængde Edike til at kunde lade vaske Ski
bets Dæk, Kamre m. v. i det mindste hver femte Dag. 
Med Hensyn til Luftens Rensning har dog Edike den væ
sentlige Mangel, at den ikke er synderlig flygtig, og derfor 
ikke lettelig udbreder sig overalt i et nogenlunde stort Ruig. 
Man har sögt at afhjelpe denne Mangel paa forskjellige 
Maader :

a) Det er bekjendt at Edike forvandles til Damp, naar den 
udsættes for Destilations-Varme. Denne Erfaring har givet 
Anledning til, at man har henstillet den paa en varm Ovn, 
eller over en Lampe Ild, at man har heldt den paa varmt 
Jern og deslige, for derved at fremme dens Uddampning. 
Det kan ikke nægtes at denne simple Destillations-Proces 
virkeligen foröger Edikens Virkning, dog skeer dette kun 
i en ringe Grad, fornemmelig naar Atinosphæren er kold, 
og derfor Dunsterne hastigen igjen antage deres Form af 
Draaber. Morve au har anstillet adskillige oplysende For
so*  i denné Henseende, hvoraf R-esultatet er, at den al
mindelige Edike, saavel i kold som opvarmet Tilstand, 
besidder en sa a ringe Grad af Expansibilitet, at man 
neppe kan bruge den med Fordeel til Rögnings-Middel, 
end ikke i smaa Værelser.
Istædet for almindelig Edike, har man benyttet sig af Edi- 
kesyre (aceturn radicale). Denne er langt kraftigere, ud-

r) 1. c. p. 13. Commissionen mener at een Pot Edike er nok til hver 
Dag.
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breder en stærkere Lugt og tilintetgjör Smitten i kortere 
Tid. Den forbedrer ikke allene Luften, men afgiver til
lige et Oplivningsmiddel, der forciger Nervesystemets Ener
gie, og meddeler Legemet Kraft til at kunne modstaae 
Smitten. Lugten af god Edike er som bckjendt, ét gavn
ligt Middel mod Afmagt og Besvimelse. Dog lære Mor- 
veaus Forsög, at man ikke heller bor forlade sig paa Edi- 
kesyren, hvor det gjelder om at forbedre Luften i et stort 
Rum, og at tilintetgjöre en udstrakt Eocus for Smitten. 
Denne Syre har nemlig, ligesom den almindelige Edike, 
saavel i kold som opvarmet Tilstand kun en ringe Expan- 
sibilitet — og er desuden for bekostelig til at kunne ind
fores som et almindeligt Middel til Skibsluftens Rensning. 
Unzen vilde koste henimod i Rdlr. Edikesyren maa der
for indskrænkes til Brug for Læger, Præster og andre , 
hvis Kald det blev at nærme sig til smitsomme Syge. 
Eor dem synes Morveaus Raad passende, at bære en lille 
Flaske med dette Middel hos sig til Betryggelse for deres 
eget og andres Liv.

c) Den' saakaldte Pest-Edike (Vinaigre des quatre voleurs) er 
intet andet end en Blanding af forskjellige Kryderier, som 
en Tidlang har digereret med Edike. Af det jeg forhen 
har sagt om aromatisk Rögelse, sees, at de faste Bestand
dele af denne Blanding ikke formaae at tilintetgjöre Smit
ten. Lægges da hertil, at den vegetabilske Syre nödven- 
dig maa tabe en betydelig Deel af sin Kraft under Dige
stionen, saa er det klart, at dette Middel ikke er af saa 
fortrinlig Virksomhed som man har ineent. Mor v c au.
gjöd en Qvantitet Pest-Edike i en Flaske, som han havde 
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fyldt med raaden Luft. Ilan rystede Flasken ofte, men 
desuagtet havde Luften efter 24 Timers Forlob endnu be
holdt sin væmmelige stinkende Lugt.

Endeligen maa jeg her endnu tilföje, at det ikke vilde 
foröge men svække og tilintetgjöre saavel Edikens, som Edike- 
syrens og Pestedikens Kraft, dersom man heldte den paa Glø
der, gloende Jern og deslige. Ediken vilde under denne Pro
ces ikke faae Tid til at bortdunste, men forbrænde. Luften 
vilde derved ikke lide nogen gavnlig Forandring, men optage 
de uaandbare Gasarter , som udvikle sig under Forbrændin
gen , uden at befries for sin Smitte.

ZV. Om mineralsk Syre.

Det er en afgjort og almindelig antaget Sætning, at de 
mineralske Syrer hindre saavel Gjæringen af de vegetabilske 
som Forraadnelsen af de dyriske Legemer, og at de kunne 
tilintetgjöre Luftens heterogene smitsomme Partikler. Dog er 
Ma ad en, hvorpaa disse Midler frembringe deres Virkning og 
Forholdet, hvori de staae til Mennestets Aandedræt, saa højst 
forskjellig, at det ville være deels unyttigt, deels farligt at an
vende dem i Flæng, uden bestemte Regler for deres Valg ef
ter Omstændighederne. Især er det vigtigt at være opmærk
som paa den forskjellige Grad af Expansibilitet, som enkelte 
af disse Syrer besidde, fordi de kun under denne Betingelse 
ere skikkede til at indgaae Forbindelse med Luften i et ud
strakt Bum og at tilintetgjöre en stor Focus for Smitten.



¿i) Om Svovlsyren.

Svovlsyren betager de Legemer, med hvilke den sæt
tes i Berörelse, deres anstikkende Egenskab; men den oplöser 
tillige Legemerne selv saa hastigen, at man ikke kan benytte 
sig med Fordeel af Svovlsyren paa samme Maade som af 
Ediken. Med Hensyn til Luftens Rensning er den mindre virk
som end Saltpeter- og Saltsyren; den behover længere Tid end 
disse til at dæmpe Stanken af dyrisk Gas ; den er saa ildfast 
at den ikke ved Varmens Hjelp lader sig udbrede i et stort 
Rum, og lover følgelig kun en meget indskrænket Virkning. 
Den ufuldkomne Svovlsyre eller den svovlsure Gas, som man 
erholder ved at antænde Svovl, eller ved at kaste det paa 
Gioder, virker vel kraftigeu paa Smitten, hvormed den kom
meri Berörelse, men ogsaa denne Gas udbreder sig kun i en ube
tydelig Strækning, og angriber Aandedraettet saa stærkt, at den 
ikke kan benyttes i Værelser , hvor Dyr eller Mennesker have 
deres Ophold. Svovldampe kunne derfor i det højeste bru
ges til Luftens Rensning i aftaklede Skibe, i Stalde o. d. 1., 
naar man ikke har kraftigere Midler ved Haanden. Man kan 
ogsaa i Nødsfald under tilbørlig Forsigtighed gjennemröge mis
tænkelige Sengeklæder, Dækner, Kapper o. d. 1. med Svovl
dampe, og derved befri dem fra deres Smitte. Svovlpulver 
er en Ingrediens i de fleste saa kaldte Peströgelser ; i en saa- 
dan Blanding tjener een Deel af Svolen til at befordre Kryde- 
riernes Antændelse, medens en anden Deel forbinder sig med 
Vandstoffen som udvikles af Harpixen, og danner dermed Hy- 
drosulpliure. Heraf, og af det jeg forhen har anfort om For
brænding af Kryderier, kan man fölgeligen udlede den ringe 
Nytte, der tör haabes af deslige uhensigtsmæssige Compositio-

Fid. Seis. Skt. IIDeel, II Hafte. D
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ner. Den kongl. Regierings-Commission har saaledes, med 
Föje advaret mod al Rogning med Svovl, som farligt til Ski
bes og Fadeværks Rensning, og i dets Sted anbefalet Saltsy
ren (hvorom jeg skal tale siden), som et mere sikkert og gavn
ligt Middel, t)

b) Om Sa Ipetersyren.

Man kan anvende dette viiksomme Middel paa to for- 
skjellige Maader; enten ved at forskaffe sig hvid rügende Sal
petersyre fra Apotheket, og at hensætte den i Luften, som 
man vil forbedre, eller ved at kaste Salpeter i Svovlsyren, 
hvilket som bekjendt har den Virkning , at Salpetersyren be
fries fra sin Forbindelse med Ludsaltet. Hiin Maade er mere 
bekostelig end denne, og derfor mindre anvendelig til offent
lig Brug. Det er först i den nyere Tid at man har benyttet 
sig af dette Middel. Dr. Smith, en engelsk Læge, tilkommer 
Æren for dets Opfindelse. Han havde alt i sin private Praxis 
seet den hældigste Virkning af det, da han i Aaret 1780 fik 
den forste önskelige Lejlighed til at anstille Forsög med det i 
det Store u). Der udbrod nemlig i Martsmaaned samme Aar 
en ondartet Feber iblandt de spanske Fanger, som vare ind
sluttede i Fængslerne til Winchester. Parlamentet overdrog til 
Dr. Smith at standse denne contagióse Sygdom. Den %6 Marts

t) 1. c. p. i4 og i5.

«) A description of the tail ærstemper. London 1^51 og The effect of 

the aus Vapour. London I799.
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var Antallet af Fangerne 1247; blandt hvilke 60 laae syge ; 
i de paafölgende Maaneder tog Mængden af de Syge skrække
ligt til j den 3die Junii vare alt 221 Döde. Folgende Tabel 
giver en Udsigt over Sygdommens Fremgang forend Dr. Smiths 
Ankomst til Winchester.

Fanger Syge Döde
Den 26*  Martii 1247 60 1
den 2 April 1243 106 4
den 28 Maj 1449 226 3i
den 3 Junii 1461 262 33

i alt 221
Efter den 3 Junii begyndte Dr. Smith at anvende de virk- 

somste chemiske og physiske Midler til Luftens Rensning, og 
blant disse især Rogning med Salpetersyre. I mindre end 6 
Uger blev den videre Udbredelse af Smitten aldeles standset, 
Dødsfaldene hörte op, og Dr. Smith efterlod kun Reconvales-

næsten ligesaa ondartet Feber, som endeligen udbredte sig blandt 
de engelske Trupper , der cantonnerede sammesteds. Rogning 
med Salpetersyre gjojde ogsaa lier den samme ønskelige Virkning.

D 2

center i Hospitalet. Jeg vil tilføje en Tabel over Sygdommens
Aftagende efter hansr Ankomst.

Fanger Syge Döde
d-en 10 Junii *4^7 212 26

17 dito 1416 173 9
24 dito i42° 157 5

i Julii i424 >43 5
8 dito 1433 122 2

Summa 47
I Aaret 1795 viste sig blant Hesserne paa Oen Wight.en
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I samme Äar den 2.4 November blev Dr. Menzies af
sendt til Sheernesf for at anstille Forsög med Salpetersyre paa 
det engelske Hospitals Skib Union , i hvilket en ondartet Fe
ber anrettede stor Ødelæggelse. Han fandt ved sin Ankomst 
200 Syge, af hvilke i5o laae i Feberen under dens forskjel- 
lige Perioder. Fra Septembermaaned til anförte Dag vare 24 
af Skibets eget Mandskab og 10 Opvartningskoner bievne be
fængte —' 3 af disse Koner, a af Mandskabet og een Chirurg, 
vare alt borldöde. Kort, der kunde ikke tviyles om Sygdom
mens smitsomme og ondartede Natur.

Menzies lod bringe de nødvendige Redskaber og Mate- 
rialier til Rogningen ombord. De bestode i en tilstrækkelig 
Mængde reent Sand, to Dusin Steentallerk'ener, ligesaamange 
almindelige Thekopper, nogle Stængler Glas til at rore om 
med, den fornødne Qvantitet concentreret Svovlsyre og pulve
riseret reen Salpeter. Han begyndte med Rogningen den 2.6 
November. Alle Porte og Luger bleve tillukte. Sanden som 
blev varmet i en Jernpande, lod han ved en Jernskee fordele 
paa Tallerkenerne, og satte i hver af dem en Theekop, som 
indeholdt et Lod concentreret Svovlsyre. Da Syren havde faaet 
en passende Varme af 6o° Reaumur, lod han lidt efter lidt 
drösse omtrent 1 Lod Salpeter i hver Kop. Blandingen blev 
imidlertid omrört med Glasstænglerne indtil Dampen udbredte 
sig stærkt. Disse rygende Kar lod han bringe omkring i alle 
de Syges og Reconvalescenteres Kamre ; satte dem undertiden 
under Sengene og overalt hvor man kunde befrygte, at Luften 
var anstukken. Rögningen blev saaledes fortsat i de Syges 
Nærværelse, indtil det hele Rum imellem Dækkene var op
fyldt med Damp som lignede en tyk Skye.



1 Begyndelsen bemærkede Menzies, at Dampen foraarsa- 
gede nogen Hoste. Grunden hertil var, at man holdt Röge- 
kopperne for nær til de Syges Hoved , saa at de indaandede 
Dampen i det Öjeblik den hævede sig af Blandingen. Dettte 
Tillælde ophörte dog snart igjen, efterat Dampen havde for- 
deelt sig lige overalt i Rummene. En Time efter at Dampene 
havde sadt sig, aabnede man igjen alle Luger og Porte for at 
indlade fri Luft ; man bar paa samme Skib Omsorg for at 
Sengestederne, hvori de Döde og Syge havde lagt, bleve vad
skede med Vand, som var svangret med Saltsyre; at de Sy
ges Linned og Klæder bleve saavidt muligt udsatte for Dam
pen under Regningen , og at det urene Linned blev strax lagt 
i koldt Vand, derefter udbredt paa Skibets Dæk, og naar det 
var næsten tört, gjennemröget med Salpetersyre forend det 
blev givet i Vask. — Forsigtighedsregler, somi deslige Tilfælde 
synes at være höjst nödvendige.

Rogningen blev saaledes under Doctor Menzies Opsigt 
foretaget i otte Dage, i alle Skibets Rum to Gange om Dagen. Om 
Morgenen forbrugte man 12 Kopper til Banniedækket, ioimellem 
Dækkene, 2 til Officierernes Kamre, 2 til Officianternes, og 1 til Va
skekamret, ialt 27. Om Aftenen kun halv saa meget, følgelig med
gik kun 404 Lod Svovlsyre og ligesaameget Salpeter ; hvilket tilsam
men, efter den nærværende Friis her i Byen, koster omtrent 1 Rd. 
En ubetydelig Udgivt til et Hospital for 2.00 höjst contagióse Syge.

Virkningen af dette Middel overgik al Forventning. Kun 
een eneste cjode fra den November af, da man begyndte 
med Rogningen, indtil den 11 December. Ingen af Mandska
bet eller Sygevogterne blev siden den Tid befængt, endskjönt 
der tilforn neppe forlob nogen Dag, uden at dette var Tilfæl
det. Sygdommen blev i det hele langt mildere. Af 18 Syge, 
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som efter Rogningens Anvendelse bleve indlagte i samme Ho- 
spitalskib, döde ingen, uagtet nogle iblandt dem yare i den 
frygteligste Tilstand. Den 26 December var Sygdommens 
Smitte fuldkommen til intetgjort, og al dens videre Udbredelse 
standset. Man lærte tillige af dette Forsög, at Rogning medí 
Salpetersyre ikke foraarsagede den ringeste Ulejlighed, end ikke 
hos dem der opholdt sig i den tykkeste Skye af denne Damp. 
Det er mærkeligt, at Reconvalescenterne selv tilböde sig at 
gaae omkring med Rögekopperne, og at det Mandskab , der 
undgik Smitten, var saa overbeviist om Nytten af Rögningen, 
at man, da den syntes overflødig, ikke engang turde holde op 
med den.

Et ligesaa paafaldende Beviis for Nytten af dette Mid
del afgiver Regiments-Chirurg Grigors Iagttagelse 1»). Der ud
brod nemlig en ondartet Feber i det Regiment, som va-r betro
et til hans Opsyn. Han lod strax röge med Salpetersyren, 
og havde det Hæld at Smitten blev formindsket, og Sygdom
men antog en mildere Natur, saa at han kun mistede en ene
ste Mand, som alt var död forend B-ögningen blev anvendt, 
og at de ÖYrige 63 Befængte alle undgik Dödeu. Mærkeligt 
er det, at Regimentet 4 Aar forben, indkvarteret i samme Bye, 
havde været angrebet af en lignende Sygdom, og at det den 
•Gang, da Salpeterrögningen endnu ikke var ret i Brug, tabte 
5o Mand. Odler har tilfoje en Bemærkning, hvoraf sees, 
at man ogsaa i Genf har standset en Hospitals-Feber i sit Ud
brud ved Rogning med Salpetersyre.

Endcligen har man ogsaa anstillet hældige Forsög paa 
Pamet Eustaphia ; paa Pimen og flere Skibe af den russiske

r) MorveauT. c. p. 
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Esqvadre, som vare angrebne af frygtelige contagióse Febre. 
Dette siger Dr. Smith er Resultatet af en Erfaring, soin alt 
har reddet mange Mennesker Livet, og hvoraf vi ligefrem 
kunne udlede to höjst vigtige Sætninger, nemlig a) at Salpe
tersyren besidder den Kraft at kunne tilintetgjöre Smitte, b) 
at den kan anvendes med Tryghed i enhver Stilling, uden no
gen Ulejlighed og uden Frygt for Ilds vaade. Denne Opdagelse, læg
ger han til, er anvendelig paa alle Arter af forraadnende Smitte, 
selv paa Pesten; den er fölgelig af den störste Vigtighed for 
alle Nationer.” At i övrigt de anförte Kjendsgjerninger ere 
rigtige, bekræfter et officielt Vidnesbyrd af Admiral Hannicoff 
og Kapitaiu Chechogoff, dateret d. 9 Mardi 1796.

c) Om Saltsyre.

Anvendelsen af denne Syre til at rense Skibsluften for
en d Mandskabet kommer ombord, er af den kongelige RegTe- 
rings-Commission bestemt med en indlysende Nøjagtighed*  
’’Ethvert Skib, siger den ¿r) skal, förend det eqviperes, dam- 
”pes 3 a 4 Gange saaledes, at i et 70 og 80 Kanonskib hver 
’’Gang sættes i Lasten og paa Bannierne 6 Glas Skaaler, hyoraf 
’’hver indeholder 2,4 Kubiktommer Kjokkensalt. Paa dette Salt 
’■’gydes i hver Skaal 6 Lod Vitriol-Olie (Svovlsyre) hvis speci- 
’’fiqve Vægt er mod Regnvand som Unitet i« 85. Ved denne 

■’’Forretning maa ej mere end 3 à 4 Personer være tilstæde, 
’■’fordi Svovlsyren, naar den cr gydet paa Saltet, damper strax 
”og foraarsager Hoste ; hvorfor Skaalene maa forst udplantes i

x) 1. 6. p. 15. 



’’lige Distance fra hverandre, og naar Saltet er slsaet i (Tein, 
’’begynder man at gyde Olie, paa de Skaaler, som er længst 
’-’borte fra Trappen, livor man stiger op, og dernæst saa ha- 
”stig som muligt i de andre. Saasnart man gaaer ud af Lasten, 
”maa Lugen strax lægges paa Opgangen og tildækkes med en 
’’Præsenning ligesom alle de andre Luger. Hver Dampning maa 
’’staae og trække i 24 Timer.’-’ Derimod har den kongl. Regie
rings-Commission, dengang den frembragte dette sit Forslag for 
Admiralitetets og Commissariats - Collegium, endnu ikke vovet 
at anbefale Rogningen med Saltsyre paa Skibe som alt vare 
bemandede. ”Paa Toget”, siger den, -”naar Folket er i Skibet, 
”kan dette Rögningsmiddel ikke vel bruges; men dets egentlige 
’’Brug bliver forinden Lasten lægges eller Fadeværk og deslige 
’’indtages, eller naar anstikkende Sygdomme skulde have ind- 
’’revet, i hvilket sidste Tilfælde Folket, om deres Helbred det 
/’tillader, bringes op i Kulen, forinden Dampningen foretages.”

Deter heraf klart, at Regierings-Commissionen, alt den Gang 
har fæstet fortrinlig Tillid til Rogningen med Saltsyren, og 
det kan ikke fejle, at den tillige har indseet saavel Van
skeligheden som Faren, der nödvendig maa være forbunden 
med at flytte et betydeligt Antal af anstikkende Syge. Den 
har derfor, som man kjendeligen sporer, önsket at den kun
de anbefale dette virksomme Middel til Brug i selye Rummene, 
hvor de Syge ere henlagte; men da den saltsure Damp, ud
viklet efter forberneldte Anviisning, angriber Brystet, foraar- 
sager Hoste o. d. 1., og da Chemien endnu ikke havde oplyst, 
hvorledes man kunde overvinde denne Vanskelighed; saa har 
Commissionen nödvendig maattet indskrænke Saltsyrena 
Anvendelse til sit Forslag om dens foromtalte Brug. <y)

J') Dette seøe endnu tydeligere af Cominissianens Ord p. 19: ”Er un-
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Hæld da det begyndte Aarhundrcde, at denne Vanske
lighed nu er hævet; Hæld de Mænd, der ingen Moje, 
ingen Fare • have skyet, for at opklare denne tilforn saa 
dunkle, soin til alle Tider vigtige Deel af Sundhedspolitiet —• 
Jeg har alt viist, at Saltpetersyren er bleven anvendt i Fæng- 
ler og Hospitaler, hvor de Syge bleve nærværende. Vi skulle 
nu see at ogsaa Saltsyren, naar den udvikles med de Forsig
tighedsregler, som den nyere Tids Forsög have fastsat, kan be
nyttes i samme Tilfælde med ligesaa stor Sikkerhed og ligesaa 
paafaldende Virkning. Det er denne Erfaring jeg især anbefa-

’’derste Dælke saaledes reengjort, og (Je Syge, om der er nogle — 
s’og deres Helbred det tillader— er bragt op i Kulen, tillukkes 

■”Portene, og belægges alle Luger med Præsenninger , hvorefter dam- 
’*pes  mad Saltsyre saaledee :

Kogsalt. Svovlsyre.
^Til et 70

60
Kanon-Skib 60 Kubik. T. 14 Lod.

12 ----— — 5ø —

5o — — 40 — 9 —
’’Naar det har staaet i 2 a 3 Timer, aftages Præsenningerne og Por-
’’tene aabnes !saavidt muligt.’* *)

”Til hvprt Skib medgives efter sin forskjelhge Siörrelse
Lyneborg- Vic trial*

Salt. Olie.
«Til et.70 og 74 Kanonskib |Skp. 3|Pd. >i for hver

60 og 64-------- 7 ___
TK “ ¡1 Manned

5o — — 3 __ _
8 3v - i^Togtet for

36 Kanon-Fregat 5
I 6 ~~ 1 modes at

2 1 — — 1 —_
4 - )1 blive

‘’’Victriol-Olien medgives paa ordir air Pot-Bouteiller, hvilke rumme 
’’hver Pd., og som nedsættes i Sangspaaner , udi en dertil med 
’’Skillerum aideelt Kasse. 1 il Saltets Torring medgives en flad Jern- 

’•’pand.e, og til Bruget 6 Stkr. flade Glasskaaler.* ’ **)

1, c. p. 19. **)  1. c. p. 17.
Sets. Såt. II Deel, II Hafte. E
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1er dette oplyste Selskabs Opmærksombed, naar det engang 
vil besvare förbemeldte det höj kongl. Admiralitets Collegii 
Skrivelse. Den er blandt alle de senere Opdagelser i Chemien 
den der især fortjener alineen Opmærksomhed og lover det men
neskelige Selskab uberegnelige Fordele.

Vil man ved Iljelp af Saltsyren rense Luften i et Væ
relse, hvori Syge, Fanger, eller Arbejdslemmer have deres 
Opholdj saa er Hovedreglen denne, at man, istedet for et stort 
Apparat, betjener sig af flere srnaa, og fordeler dem rundt 
omkring i Værelset. Man tager til den Ende 10 til iz Qvin- 
tin Kjukkensalt og 7 til 8 Qvintin Svovlsyre for hver Kop. 
Saltsyren har dette forud for Salpetersyreu, at man ikke beho
ver konstig Ild til at befordre dens Uddampning. Man gyder 
lidt efter lidt Svovlsyren paa Saltet, nogle Draaber af Gangen, 
og gaaer omkring med Koppen i Værelset, eller man sætter 
flere saadanne Kopper paa Gulvet i en passende Afstand fra 
hverandre. Svovlsyren som har stærkest Forvandtskab til Kjökken- 
saltets Soda, udjager da Saltsyren i en meget expansibel gas
förmig T ilstand. Denne er den simpleste Omgangsmaade med 
dette Middel.

Endnu virksommere er dog oversyret Saltsurgas til 
at forbedre Luften og til at tilintetgjore dens Smitte. Fol
gende er efter Morveaus Angivende den fordeelagtigste Blan
ding til Udviklingen af denne Gasart. Man tager almindeligt 
Kjökkensalt - 3 Unzer 2 Drachm. 10 Gran
sort Brunsteen Oxyd - - 5 — 17 —
Vand - - i — 2. — 33 —
Svovlsyre - - 1 — 7 — 5o —
Man stöder saavel Brunstenen som Saltet og blander demvedRiv-.
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ning i en Steenmorter vel med hinanden*  Dette Pulver 
lægger man i en Glasskaal eller en Steenkop, slaaer Vandet 
paa, rörer Massen om, og gyder, som forhen anfört, Svovl
syren til lidt efter lidt. Den angivne Qvantitet er tilstrækkelig 
til en Sygestue paa 10 Senge.

Det beroer i övrigt paa Sygdommens ondartede Beskaf
fenhed og paa Mangfoldigheden af Kilderne for Smitten, hvor 
ofte Rögningen behöver at gjentages. Den eneste Forsigtighed 
man har at iagttage ved Anvendelsen af dette Middel er, at 
man forud bestemmer, hvormegen Syre der udfordres til en 
vis Qvantitet af Svovlsyre og Bruunsteen, at denne Syre gydes 
paa lidt efter lidt, og at den ikke forud kommer i Berörelse en
ten med vegetabilske eller animalske Substanser, eller med 
Metaller. Man handler forsigtigst naar Svovlsyren afdeles i 
smaa Glas, som netop rumme det Maal, der udfordres til 
hver Skaal Salt. Syren maa heldes i disse igjennem en Glas
tragt.

Selskabet seer altsaa, hvor simpelt dette Middel er, 
hvor let oe hvor sikkert det kan anvendes inden Skibsborde. 
Ikke heller er det bekosteligt.

Et Pd. Kjökkensalt koster hos os omtrent - s Sk.
Et Pd. Brunsteen Oxyd - - - 12 —
Et Pd. Svovlsyre - - - 3a —

Det Qvantum jeg forhen har opgivet, som forn ¿ident til en 
Sygestue paa 10 Senge, vil kun koste nogle faa Skillinger hver 
Gang.

Jeg tilføjer nu et Udtog af de vigtigste Forsög man hid
til har anstillet med dette Middel.

I St. Stephans Kirke til Dijon havde man, om Vinteren 
Anno Z773, hensadt en Mængde Liig i Kjelderen. Mod For- 

E a
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aaret, da Tørvejr indtraf, skulde disse Lüg jordes. Man ka
stede Kalk ned imellem Kisterne, for at rense Luften; men 
forgjeves. Stanken blev snart saa utaalelig, at man maatte 
standse med Gudstjenesten og tillukke Kirken. Nu forpuffede 
man Salpeter , dampede med Edike, rögede med Storax ; man 
stænkede med en betydelig Mængde l'estedike , men Lugten 
af de forraadnede Uddunstninger blev kun dæmpet for en foje 
Tid ved disse Midler; den indfandt sig snart igjen og udbredte 
sig til de nærliggende Gader, blandt hvis Beboere der da be
gyndte at vise sig en ondartet contagios Feber.

JMorveau paatog sig at standse denne frygtelige Smitte, 
som truede hele Byen. Han gik ud fra det Princip, at Am
moniaken, som udviklede sig af de forraadnede Legemer, af
gav Vehiklet for Smitten, og at man fölgeligen maatte skaffe 
den bort af Luften. Forsög havde lært ham, at Saltsyre og 
Ammoniak, naar de stöde sammen i en gasförmig Tilstand, 
næsten i Öjeblikket forene sig med hinanden, og danne et 
uskyldigt Middelsalt. Af Saltsyren ventede han derfor den øn
skeligste Virkning. Den 6 Marts om Aftenen blev Forsøget 
anstillet. Man tog 6 Pd. Kjökkensalt og 2 Pd. concentreret 
Svovlsyre, blandede dem sammen i en omvendt Glasklokke, 
og satte dem i et opvarmet Sand bad. Den folgende Dag, da 
man aabnede Kirken for at indlade frisk Luft, mærkede man 
ikke mindste Spor af Stanken , og efter fire Dages Forlob kun
de man igjen begynde Gudstjenesten. Kirkens Storrelse angi
ves til iSooo Kubikmetres. See her et Beviis paa Nytten a£ 
det Middel den kongl. Regierings-Commission har foreslaaet til 
Skibsluftens Rensning, forend Mandskabet bringes ombord.

Jeg har forhen korteligen berört Hospitals-Feberen , 
som i samme Aar ved adskillige Fangers Ankomst, var 
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brudt ud i Dijon. 3i Mennesker vare alt döde af denne Syg
dom, og Smittens Udbredelse ængstede Byens Indvaanere» 
Især var Stanken i det omtalte Fængsel frygtelig. Man havde 
forsögt de sædvanlige Midler uden Nytte. Morveau tilintet- 
gjorde den ved at röge een eneste Gang med i5 Decagrammer 
(omtrent 5 Unzerogi Drachm.) Saltsyre saa fuldkommen, at en 
Chirurg Dagen efter tilbod sig at lade sin Seng bringe derind 
og boe der.

Mod Qvægsygen , som i Aaret 1774 grasserede i det syd
lige Frankrig, er Rogningen med Salpetersyre anbefalet som 
et af de vigtigste Midler, og anvendt med ualmindeligt Held.

I Aaret 1780 blev Videnskabernes Akademie i Paris af 
Regjeringen spurgt til Raads angaaende Midlerne til at gjöre 
Fængslerne sund» re. Det anbefalede især Rögningen med 
Dampen af Saltsyre, som et kraftigt Middel til at neutralisere 
forraadnede Miasmer.

I Aaret 17^4 har ligeledes Sundheds-Raadet i Paris ej 
allene anbefalet Saltsyre-Dampen efter den anförte Forskrivt, 
men tillige efter anstillede Forsög anfört : at den uden mindste 
Skade og med den største Nytte kan anvendes saavel i bebo
ede som ubeboe le Værelser. Krigsministeren har som en Fol
ge heraf foranstaltet, at Røgningen med Saltsyre er bleven an
vendt ved Sambre- og Maas-Armeen til at rense nogle Hospi- 
talee i Belgien, som Østerrigerne havde forladt i den meest 
anstikkende 1 ilstand ; at den vestlige Pyrenæerarmee har be
tjent sig af samme Middel i hele Epidemien, hvormed den 
blev hjemsogt i Republikens tredie Aar; at det ligeledes er 
bleven benyttet mod det frygtelige Contagium, som i Republi
kens 7de Aar anrettede saa stor Ødelæggelse ved Arxneen i 
Italien og i de sydlige Divisioner o. s. v.
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Det mangler endnu paa den fornödne Oplysning om 
Nytten, som Saltsyredampen har stiftet i disse forskjellige Lan
de. Jeg veed i det mindste ikke at nogen Dagbog over disse 
vigtige Forsög er blevcn bekjendtgjort ved Trykken. Man er 
derfor endnu i Uvished om, hvilket af de to sidst anforte 
Midler, Saltsyren eller Salpetersyren, der fortjener Fortrinet 
til offentlig Brug. Saa meget tor dog ansees for afgjort, at 
begge besidde en udmærket Kraft til at betage Luften sin Smitte, 
og at man med Tryg lied kan benytte sig af det ene, hvor det 
maatte mangle paa de fornödne Materialier til at kunde an
vende det andet.

Efter Dr. Smiths Forsög havde de hvide Salpeterdampe, 
frembragte ved at kaste Salpeter i opvarmet Svovlsyre, aldi les 
ingen skadelig Indflydelse paa Aandedrættet. Derimod fandt 
han Dunsterne af Saltsyren, som ved Svovlsyren bleve ud
viklede af Kogsalt meget mere stinkende og pirrende, saa at 
de foraarsagede lidt Hoste. I Fængslerne til Genf skal man 
desaarsag have maattet höre op med Anvendelsen af dette Mid
del. Paa denne Grund er det at Dr. Smith tilkjender Sal
petersyren Fortrinet. Man har virkeligen ogsaa endnu de fle
ste indlysende Erfaringer for Nytten af denne Syre.

Morveau derimod foretrækker Saltsyren , især den oxy
generte, for Salpetersyren. Efter hans Forsög besidder denne 
blandt alle sure Dampe den störste Grad af Expansibi- 
litet, og synes derfor bedst skikket til at kunne forbrænde en 
stor Focus for Smitten. Odier vil dog have fundet, at 36 
Gran Salpeter , decomponeret i fri Luft med ligesaa megen 
concentreret Svovlsyre, er tilstrækkelig til at fylde et Rum af 



32.94 Kubikfods Indhold med sine Dunster. Fremdeles befryg- 
ter Morveau, at man ved at benytte sig af Salpeteren, ikke 
letteligen skulde kunne undgaae tillige ined dens hvide sure 
Dunster, som allene ere tjenlige, at udvikle den rode Salpeter
damp eller Salpetergas, der er höjst skadelig for Aandedræt- 
tet. Men Odier har viist, at denne Frygt er ugrundet, naar 
man kun ikke opvarmer Svovlsyren liöjere end til den 6o° 
Reamur, efterdi Salpetergasen eller de rode Dampe begyn
der forst at vise sig ved en Varme af 8o°. Han har ydermere 
givet Ilaab om, at han med det forste vil oplyse, hvorledes 
man uden al konstig Varme ogsaa kan udvikle Salpeterens 
sure Dunster.

Endeligen bor jeg angaaende Saltsyrens fortrinlige Virk
ning, endnu tilfôje en Bemærkning, om hvilken jeg, skjont 
den er anstillet paa det danske Krigsskib Wilhelmine Caroline 
(i Aaret 1788) först er bleven underrettet ved at læse Mor
ve aus Skrift. Jeg finder nemlig i en Note p. 77 til dette Skrift, 
at vor Professor Manthey, den Gang O verski bschirurg, har 
anstillet adskillige Forsög angaaende Virkningen af mineralske 
Syrer til Luftens Rensning. Efter disse Forsög betog den oxy
generte Saltsyre den fordærvede Skibsluft sin frygtelige Stank 
hastigere end de övrige Gasarter. Han mener ogsaa, at Kog
ningen med denne Syre maa ansees som een af de fornemste 
Aarsager, hvorfor der paa anförte Skib vare færre Syge og en. 
ringere Mortalitet end paa de övrige i samme Esqvadre.

Saaledes har jeg da i Korthed fremstillet de vigtigste 
Kjendsgjerninger angaaende et Middel, der er af störste Inter
resse for den menneskelige Slægt. Vi haveseet, at dets Virk
ning ikke er udledet af hypothetiske Sætninger, men at den 
er grundet paa tilforladelige Forsög, anstillede i forskjellige
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Lande under de sörgeligste Omstændigheder. Lad da end The
orien om Maaden, hvorpaa dette Middel virker, endnu være 
utilfredsstillende for Philosophen ; for Menneskevennen er det 
nok, at Chemien virkeligen yder os et Modgivt mod det fryg
teligste af alle physiske Onder, mod Spiren til contagióse pe- 
stilentialske Sygdomme ; at vi nu have lært at anvende dette 
Middel, saaledes modificeret efter videnskabelige Forskrivter, 
at det kan benyttes saa ofte, som nödvendigt, uden at man 
hvergang behöver at flvtte de Syge fra det Rum, hvis Luft, 
livis Boskab, hvis Alt, truer saavel dem, som enhver der op- 
ofrer sig til deres Bistand, med Ødelæggelse. Det skal glæde 
mig, om det kongl. Videnskabernes Selskab vil bidrage til at 
Gjenstanden for denne lille Afhandling kan vinde alrneen Op
mærksomhed. En Opfindelse, hvis Vigtighed er saa stor, og 
hvis Værd saa afgjort, kan, som Professor Pfaff rigtig bemær
ker , hverken hastigen nok forkyndes i alle Sprog, eller fyndigt 
nok anbefales til Brug i alle Lande. Mit Önske er, at Selska
bet ved sin Anseelse vil fermaae Regjeringen og Øvrigheden til at 
ogsaa Fædrenelandet saasnart som muligt, maa prove og erfare 
dets velgjorende Virkning.

-ta
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A honizierne have allerede i de ældste Tider, som Historien 
lærer, udbredet deres Handel ligetil Spanien, og udvalgt paa de 
sydlige og ostlige Kyster af samme, for at sikkre deres Han
del, de bekvemmeste Pladser, enten til at anlægge Sta der, el
ler indrettet paa de allerede forefundne godtbeliggende Steder, 
Faktorier, og deri lidt efter lidt sat sig fast. Til de forste reg
ner jeg de Pladser, som ustridigen fore et sandt phönizisk Navn , 
som: G adir og Malacha (Cadiz og Malaga); de andre Steder*  
der ikke bærer noget Navn, som kan udledes af det phönizi- 
ske Sprog , som Kanak og Ab de rath (Adra) synes deels at ha
ve beholdt deres gamle Navne under Phöniziernes Herredom
me saaledes som de befandt dem, deels at have faaet en phö
nizisk Endelse. Men dette kan kun bringes til nogen Vished 
ved de i de nævnte Steder prægede phöniziske Mynter, fordi 
uden disses Vidnedsbyrd enhver Derivation afNavne, som an
føres af græske og romerske Forfattere, altid bliver uvis og 
falsk. For at bevise dette med et Exempel ; saa har Bochart 
udlcdet Staden Abderas Navn, som paa græsk forekommer 

F □.
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skrevet, snart Aßhpa, snart A^ä af "YHM Auzer, en Befæstnings 
da der dog kun staaer aftrykt paa Mynter JTHOy som ikke har 
den mindste Lighed med den Bochartske Opdagelse. Men ind
til nu ere kun Mynter fra tre Stæder med deres phöniziskskrev- 
ne Navne med Vished bekiendte, nemlig fra Abdera¡ Gadir og 
Kanak, d)

De i Abdera prægede Mynter, ja selv de ældre, ere 
forsynede med det blotte Navn af phönizisk Skrift rrH3V Ab de- 
rath, som vedhængte Tavle Num. i viser, de yngre ere foru
den dette ogsaa forsynede med det latinske skrevne Navn 
ABDERA.

Paa de i Gadir eller Cadiz slagne Mynter træffer man 
foruden Stadens Navn ■‘HAN eller TW1 endnu foran sammen
sat et Navn som betyrder en Mynt eller F|by2 Arbejdet
og ÜZZjbrtD Præget (Num. 2.)

a) Tegninger af disse Mynter levere folgende Spanske Skribentere : 
Eastanosa museo de las medallas desconocidas Espannolas en Huesca 
1645. 4. Num. 126-128 Velasqvez en sayo sobre los alphabetos de 
las letras desconocidas Madrid íyóa. 4*  Tab. XVII. 9-15. XVIII. 
1-6. Florez medallas de las colonias de Espanna Madrid 1767, 
Tab. XXVII. A. - 12 Valcarcal medallas de las colonias de Espanna 
Valencia 1778. 4 Tab. n. 7 Fr. P. Bayer del Alfabeto y lengva 
de los Fenices Madrid 177 a f°l- P*  869 , samme de numis Samarita
nis Valcntiœ 1781. 4- p- l4° sammenlign Josephi Eckhel doctrina 
numorum p. 1. vol. II. p. 4a2 og B. Aldrete varias antiqvedades de 
Fspanna en Aciberes 1614- 4 Tab. p. 179.

F) Sal. I. D. Michaelis ansaae urigtigt Ordet bys» for en Abbrevia
tion af -¡bo Kong Baal og -ftjN for -yq 5bl Öen Ga
el ir, i det det forste tilstrækkelig modsiges ved Synonymet 

og tzzbno fabrica percussura, det sidste ved det Artiklen 71 findes paa 
andre Mynter fra Cadiz, fordi H °g N hyppigen ombyttes. See
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De Mynter som ere prægede í Canaca, en, efter Ptole- 
mæi eeneste Vidnesbyrd, ved Udlöbet af Guadiana beliggende, 
og kuns endnu af sine Mynter bekjendt Stad, have enten det 
blotte Navn Kanak, eller tilligemed foran samme Ordet
SVED ligesom paa Mynterne til Cadiz (Num. 3). Til disse tre 
bekjendte phönizisk-spanske Myntsteder har den berömte Bar
thélémy c) endnu villet föje en fjerde : nemlig Staden Sevilla 
i det han paa Indskrivten af en Mynt, der fremviser et, paa 
de, af Indvaanerne paa Öen Cossura prægede Mynter næsten 
ligedan skrevet Navn r—Kosraniin Cossaræern (Num. 4) 
læser bÖZXN Isbala JLsbalim Ispalensern (Num. 5 a. b.

Nu er det vel saa, at, fordi det forste Bogstav har 
Skikkelse af et bi som paa nogle Mynter fra Cadiz, det ogsaa 
her kunne have samme Betydenhed ; men Fejlen er eene og 
allene hos Stempelskjæreren, som har udeladt den perpendi- 
kulære Adskillelsesstreg ved Enden af Vinklen, hvorved Bog
stavet ligesom paa de Citiske Monumenter bliver et p, desuden 
har han her afbildet p og nogle andre Bogstaver paa disse Cos- 
suraiske Mynter, saaioiskjellig og saaskjödeslös, at man ikke maa 
tage det saa nöje med nogle manglende eller overflødige, for
forlængede eller forkortede Streger, ifald, som her er Tilfældet, 
Myntestedet ved det lignende Præg af de phöniziske og 
græske Mynter, er ganske afgjort. Hertil kommer endnu, at 

sammes orient. Bibi. T. X. i35 og Supplementa lexica p. ipS. i5i3 
Eckliel fælder 1. c. Side folgende Dom over disse tre Synonyma : 
qvarum sensum explicare tentarunt Velasqvez, Bayerius Dutensius, 
non, ut reor, satis propitia fortuna, hvilket er sandt for saavidt det 
angaaer Velasqvez og Dutens to meget utilforladelige Fortolkere, 
men i Hensyn til Hr. Bayer, er falskt, fordi han har forklaret denne 
urigtig.

c) lettre a Mr. le Marquis Olivieri a Paris 1766. 4 Tab, IV. 4*  5» p. 43» 
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det forste Bogstav paa den barthe^emeiske Mynt (Num 5. a.) 
som er ganske forskjellig fra det forste Bogstav paa hans an
den Mynt (s. Num. 56) har Figuren af et Î3 eller O og som 
Adversen paa hans Mynt Num. 5 viser, er et virkeligt p 
hvis övre og nedre Tverstreg her af Fejltagelse er bleven ude
ladt ; det andet Bogstav er et O ligesom paa Juhas Faderens 
.Mynt ¿7) det tredie et "1 det Ijerde et fejlfuldt tegnet 3 hvis ven
stre Streg er trukket ned istedet for op ; det femte er et D 
saavel paa den fjerde som femte Mynt.

Disse Bemærkninger, Bayers Forsikring, at deslige Mynter al
drig ere fundne ved Sevilla, og, hvad derer af Vigtighed, den 
lignende Stilling af dette Ord inden for en Laurbærkrands med de 
dvrige cossuriske Mynte, frembyde Grunde for dens Fædrene
land Cossura, som nu kaldes Pantelaria, hvilke og Eckhel <?) 
holder for overvejende, saa forskjellig endog dens Advers er 
fra Begyndelse- og Ende-Bogstavet Op af Navnet pap Kosran 
d. e. Cossura, og den paa Reversen under Hoved-Navnet satte 
Værdie, som det synes af S | J | | eller 4 Parata (TTü'H 3) eller 
Halvskillinger, fra de af Torrernezza f) leverede mange cos-

d) I)et plwniziske Ord paa Jubas Mynt (s. num. 6) læser Svinto'n
■'JQ’p Jubai, men jeg vilde hellere læse Subas, fordi Figuren
af det förste og sidste Bogstav ikke i det Phöniziske er et Jod men 
et Samcch. Maaskee har Konsonanten Jota hos Rommerne liavt en 
Lyd, som har grændset til S , saasom Joannes i del Italienske skri
ves Zuane. ><

e) 1 c. 422 Hispali Baeticae phoericios qvoqve numos tribuit Barthele- 
iriejus, sed argumentis nullam veri speciem præferentibus, qvæjam 
etiam refutavit Bayerius p. 364»

/) Sicilia; populorum et urbium rel. numi Panormi »yg». fol. Tab.
XC VI.
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suraiske Mynter , hvilken Forskj ellighed maaskee kan tilskri
ves en forandret Regjering.

Uagtet dette mislykkede Forsög at formere Spaniens 
phöniziske Mynter, vover jeg dog at foje til de tre hidindtil 
Lekjendte, en fjerde, hvis Myntsted ikke een eneste Myntkjen- 
der endnu har vidst at bestemme, og at forelægge det konge
lige Selskab mit ringe Forsög til overbærende Prövelse.

Stoffet til min nærværende Afhandling er den mærk
værdige Mynt, paa hvis Advers man seer Vulkans Hoved med 
Tangen og en pliönizisk Inskrivt 5 paa Reversen det omstraa- 
lende Venushoved, med nogle nedentil anförte Forandringer, 
som siden skulde blive anförte, af hvilken Mynt Velasqvez 
Tab. XVII. 1-8, Florez T. LVI 9-14 LXIII. 9., Barthélé
my T. IV. 1-3, Carter T. 1-3, Bayer Side 3y5 have frem
stillet et stort Antal med forskjellig Præg, hvis phöniziske In- 
krivt jeg , tildeels formedelst den store Forskjellighed i Figu
ren af nogle Bogstaver, nöje har aftegnet paa den hosföjede 
Tavle Num. 7-11 til desto lettere Oversigt.

Velasquez S. 142 læser paa vor Mynt det phöniziske 
Ord Hezphatz, i hvilket han vil finde en Lighed med Hephai
stos, Orientalernes Vulkan, eller med Ægypternes Phtha. 
Men da han blot har gjettet ethvert Bogstavs Betydning, og 
desuden ej angivet et Myntsted, saa opholder jeg mig ikke 
længere ved ham.

Florez S. 634, afgiver sig aldeles ikke med at forklare 
det phöniziske Ord, men troer paa Grund af Præget, at den 
kunde være præget i St. Luças di Barrameda, som ligger ved 
Udlöbet áf Batis eller det nu værende Guadalqviver, hvor selv 
Strabo har hensat Venus’s eller Aftenstjernens Tempel (ro

og heri giyer Carter S. 354« i4Anm. ham Bifald.
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Barthélémy S. 41 foreslaaer tre Forklaringsmaader, 
enten at læse Hipa, eller Onuba, eller Alona, hvilke Stæder 
ere i Baetica eller det nuværende Andalusien og Granada, hvor
hos han dog holder Ilipa for den sandsynligste. Fraregnet at 
denne Myntkjender fejler i Bestemmelsen af det forste Bog
stavs Betydning, som aabenbar er et Ment og intet Aleph, 
og som han derfor uheldig har forklaret, saa mangle ogsaa 
gamle Forfatteres Vidnesbyrd for, at disse tre Steder har væ
ret af phönizisk Oprindelse.

Bayer S. 365 lover vel i det han angiver at mangle 
Rum, ved en anden Lejlighed, at meddele den sande Forkla
ring af den phoniziske Indskrivt, men hans Löfte er bleven 
uopfyldt.

Eckhel har aldeles ikke berort denne talrige Myntart. 
Saameget seer man imidlertid af disse Forfatteres anförte Me
ninger, at de har holdt Spanien og i Særdeleshed den Deel 
af samme, som de Gamle kaldte Baetica, for denne Mynts Fæ
dreneland. Det kommer altsaa eene og allene an paa, at an
give denne Mynts egentlige Myntsted, som kuns kan udfores 
ved en rigtig Bestemmelse af Bogstavernes sande Betydning, 
der udgjöre denne Inskrivt.

Hvad nu Figuren af disse Bogstaver paa denne Inskrivt 
angaaer, saa er det forste Bogstav et Mem» Saaledes forekom-

& Saaledes udtrykker Barthélémy sig herover S. 4t : ”Je suis persvadé 
que le mot dont il sagit, doit designer une ville; et par le gout dela 
gravure, ainsi qve par la forme des lettres ou doit conclure qvelle 
¿toit.située dans cette partie de l’Espagne, qvi fut connue sur le nom 
de Baetiqvë, et dont il nous reste plusieurs médaillés chargées de ca
racteres Puhiqves ou Phéniciens semblables a ceux qve nous avous 
sous les yeux.” 
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mer det hyppigt i Ordet paa Mynten af Staden Kanak 
hos Bayer S. 173 Num. 1 ; og paa flere endnu ubekjendte 
phöniziske Mynter i Hr. Professor Münters fortræffelige Mynt- 
samling, hvis Bekjendtgjdrelse var meget at önske. Overgan
gen fra den sædvanlige Figur af det phöniziske Mern til et X 
eller + var let fordi den eene Streg enten maatte trækkes lige, 
eller dog kuns erholde en Krumning.

Det andet Bogstav er et Lamed som Barthelemey alle
rede rigtig har bemerket.

Det tredie er egentlig et Caph, omendskjönt det stun
dom laaner sin Figur til og 1 efter Stempel sk j ærerens större 
eller mindre Nöjagtighed. Paa det andet citiske Monument 
forekommer det flere Gange, f. Ex. og "HO (Num. 7
a. b.) og her paa Mynterne hos Florez LVI. i3 og Carter I. i3 
selv samme Figur som paa den af Barthelemey i Journal des 
Scavans August 1760 Num. 1 afbildte loodicæiske Mynt /z), 
hvis Indskrivt han læser ÎZ2N NDlisHb (Num. 8). Disse 
Grunde berettige mig til at antage dette Bogstav her for et 
Caph. Det fjerde og sidste Bogstav er et Thau, saa vanskabt 
endog dets ligur fremviser sig for Ojet paa nogle af ovennævnte 
Afbildninger , i hvilket jo dog Aarsagerne til dens Forskjellig- 
hed opdages ved Tværliniens niere eller mindre vovede frie 
Træk.

I Forbigaacnde an mærker jeg at det næsten synes som 
om Phönizierne have udtalt He fæmininurn som et Thav. o<*  
dette har ogsaa fordum været brugeligt hos Hebræerne ligesom 
nu lios Araberne f. Ex. hjJFIQ Medinet-Staden, fordi Hebræ
erne forvandle Ile fæmininurn saavel in statu constructo som

h) Min Forklaring over denne Mynt staaer i Bayeri vindiciis numorum 
Valentiæ 1790. 4- P*  65. seqv.

Viel. Sels. Skr. iSoi II Deel, Il Hafte.
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suffixo til et Thav, ogsaa endnu have Ord under begge En
delser Ile og Thav. I det mindste har jeg fundet det saaledes 
i alle phöniziske Indskrivter, f. Ex. paa Gravskrivter til Citi
um Num. i. rCVC; i- 2.3 rvüO (Num. c¡. a. b.)

Af denne ved Grunde understottede Bestemmelse af disse 
fire Bogstavers sande Værd bliver det klart at de udgjore Nav
net Malcalh, hvoraf Navnet MaÁ¿Kx.z, som Strabo eller
Mal aka, som Plinius skriyer det, ligesaadaii som Abderath, 
Abdera, er opstanden.

Hvo der endog er nok saa lidet bevandret i den span
ske Mynthistorie i de ældste Tider, og blot har beskuet de af 
Florez bekjendte Mynter, eller har læst Eckhels Udtog af 
Elorez , han vil snart indsee at hver Söe- og Landstad har havt 
sine egne Mynter. Da nu Malaga var en af Phönizierne an
lagt og af sin Handel berömt Söstad, saa er det let begribe
ligt , at den , ligesaavel som de övrige paa denne Kyst liggen
de phöniziske Slæder, Abdera Gadir og Kanak, har havt sine 
egne Mynter. Saa indlysende dette endog er j saa ubegribeligt 
bliver det dog, at, saavidt jeg veed, det endnu ikke er fal
det nogen Forfatter ind, at anstille Betragtninger over denne 
paafaldende Omstændighed, at af saa vigtig en Söe- og Han
delstad ingen Mynter — paa hvilke dens Söstre ingen Mangel 
havde — skulle være kommet til Efterverdenen.

Men at blot phöniziske og ikke ogsaa romerske Myn
ter ere bievne fundne med Stadens Navn, kunde vel have dø 
samme ubekjendte Aarsager, som ere ved mange andre span
ske Stæder med celtiberiske Skrivter, at de ved Spaniens Erob
ring af Carthaginienserne eller Boinerne, enten ere geraadede 
i Aftagelse eller ere bievne ganske odelagte, som man f. Ex. 
vel træffer Mynter af Kanak, men ellers intet Spor mere



deraf; men dette Tilfælde finder ikke Sted ved Malaga, fordi 
denne Stad endnu har blomstret under Romerne ; saasom de 
af Carter og andre leverede Steenskrivter bevise dens Ophöj- 
else til en municipal Stad og dens Vedvarelse lige indtil vore 
Tider. I al fald kunde man antage, at den liar havt sine 
egne phöniziske Mynter saalænge indtil Caligula havde betaget 
alle spanske Stæder deres Mynte-Rettighed.

Men det være nu som det vil, saa sætter dog det pho- 
niziske Navn Malaka paa de talrige Mynter af denne Stad, 
som indtil denne Dag förer dette Navn, det uden for al Tvivl, 
at de ere prægede af denne Stads phoniziskc Indvaanere, og 
at Strabos Efterretning om at de have en phönizisk Oprindelse, 
er fuldkommen sand. Romerske Mynter fra Malaga ere ikke 
opdagede, z)

Jeg kunde nu lade det beroe ved det som er sagt, naar 
jeg ikke holdte det for tjenligt at gjöre nogle Bemærkninger 
over Navnet Malagas Derivation, og over de med samme i 
Forbindelse staaende Figurer og Symboler paa denne Mynt,

i) F1 orez leverer Tab. LVI. ¡6 en Mynt paa hvis Advers man seer 
Vulkans Hoved tilligemed Tangen , ligesom paa Malagas phönizi- 
ske Mynt, dog uden Inskrivt j men paa Reversen et Sviin , og over 
samme en Stjerne med tvende latinske Bogstaver D. D. (Decreta De- 
enriorum). Da demie Mynt har Adversen og en Stjernes Symbol til
fælles med deri phöriiziske Mynt , og forresten , saavidt jeg veed , 
intet lignende Præg af andre bekiendte spanske Myntstæder er for- 
haanden , saa kunde maaskee den i Malaga holdes for en efter Befaling 
af Decurierne, hvis D D i Colonierne og Municipal-Stæderne gjaldt 
ligesaa meget som de romerske Senatorers S. C. , slaget Mynt.

Eckhel har heller ikke anført denne Mynt af folgende uvigtige 
Grund, men blot P. i. Vol. i. p. 6l. skrevet: praetermitto nu
mos incertos alios, qvos Florezius tabulis postremis Tomi II et III 
complexus est, qvod nihil ad philologiæ causas conferí.

G 2



eftersom Bochan fortrinlig har fbrsögt dette, og hans Deriva
tion har fundet Carters og andres Bifald. Bochart udleder 
nemlig Navnet Malacha af det hebraiske Ord Melach Chalda- 
isk Malcha, hvilket betyder Saltt fordi Malaka efter Strabos Æ) 
Vidnesbyrd drev stor Handel med saltede Fisk. Sindrig nok, 
kuns Skade at denne Etymologie staaer i Modsigelse med Or
det paa Mynten hvis tredie Bogstav er et Caph og ingen Cheth, 
Bogstaver som ikke forvexles.

Om det endskjönt nu er vanskeligt, ja ofte umuligt at 
udlede Ejendoms Navne, naar man mangler historiske Efter
retninger, fordi Oprindelsen til samme ofte skriver sig fra et 
blot Tilfælde, godtbefindende, religiös Sindsstemning og fra 
utallige andre Aarsager, saa haaber jeg dog ikke at tage Fejl, 
naar jeg antager, at Phönizicrne, fornemmelig Sidonierne Z) 
have til AEre for deres Gudinde Venus belagt dette af dem til 
Nedsættelse udvalgte Sted med hendes Navne, hvortil maaskee 
disse forste Nybyggere have givet den förste Anledning, ved 
det at de ved Hjelp af Aftenstjernens Skin efter udstandne Fa-

Æ) B og III. Kap. IV. Deel i S. 4T9 ^en Leipziger Udgave. 1796. 8. 
h’,or det hedder end ¿¿fyaÀÂO--

1) Sandsynlig have iblandt Phönizierne, Sidonierne fbrst besejlet Spani
ens Kyster, og der nedsat sig, saasotu de have opbygt et Venus- 
Tempel i Malaga , Abdera og ved Batis Udlob, eftersom Strabo be
kræfter dette om Templet ved Batis-l' loden, og fremvise Afbildnin
ger af samme paa Mynterne fra begge de hos nævnte Slæder. Deri
mod have Tyrierne nedsat sig i Cadix og Kanak, og opbygt el Tem
pel til AEre for deres Skytsgud Herkules og sat hans Hoved tillige
med da övrige Attributer Köllen og Lövehudea paa deres Mynter.
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rer vare lomne pan denne skjönne og sikkre Rhed ; dog den*-  
ne og andre Formodninger tilsidesat, saa kaldte de, som der 
staser i forste Kongernes Bog XI. 5. 33. deres Gudinde 
(asbtoreth), hvilket Navn Grækerne udtale Astarte. Fortrin- 
ligviis kaldte de Venus ogsaa PcHo Dronning eller Gudinde, 
som fremlyser af Jeremias VII, 18 XLIV 17-19. a5, paa hvil
ket Sted hun hedder Himmelens Dronning (EZTOlpH ro1?».) 
Herodotus skriver vel i den 1 B. i3i , at Assyrierne havde 
kaldet Venus Muåitjs, men det synes at være en Skriver- eller 
Hore-Fejl for eller M som allerede kan skjönnes
af Harpocration ved Ordet , hvorhos han anforer, at
den babyloniske Venus ogsaa har hedt Himmelens Dronnings 
Andre holde dette Ord for eensbetydende med mblO Genetrix 
(Venus) ihvorvel det endnu bekvemmere kan udledes af 7110*7)0  
som just har denne Betydning, og kommer mere overecns med 
Retskrivningen.

Men dette maa ikke undre nogen, at Astarte m} eller 
Venus, der blev dyrket som Gudinde, bærer det fortrinlige 
Navn Malea eller Dronning, da Bibelen allerede lærer os at 

Melech iblandt andre bekjendte Betydninger ogsaa har den 
af en Gud eller Afgud f. Ex. Jeremias VII. 1. 10. XLVI, 18 
Jesaias XXXVII, 13 sammenlignet med Kap XXXVI, 19.

ni) Paa de Citiske Monumenter hos Pocoke i hans Rejsebeskrivelse Tab. 
XXXIiI No. 3 og 4 kommer dette Navn for ligestiadan skrevet som 
i Bibelen, under hvilket Syreren Moor Isaac hos Kircher i Ondipus 
T. ». p. 320 forstaaer Planeten Venus. Om dette fremmede Ords 
Derivation, som nogle udlede af , kan efterslaaes i Simony obo- 
maslieum p. 444 > sammenlignet intd Suida ved Oidet AçÆp'DJ.
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Saaledes bliver ogsaa den tyriske Afgud Herkules paa de pho- 
niziske Monumenter i Malta kaldet mph© Melkart, d. e. mp 
"|ho Melech Karetli, Stadens Konge eller Afgud , som ogsaa 
lios Grækerne og Latinerne ikke var usædvanligt, at de gave 
Jupiter og andre Afguder den Titel og rex.

Denne min Angivelse erliolder ved denne Mynts Præg 
en stor Vægt, thi paa dens Revers öjner man:

1) Paa nogle: det med Straaler omgivne Venushoved.

2) Paa Symbolet af samme, Aftenstjernen af anseelig Stör
reise i en Venus helliget Myrtekrone. Florez LV1. 12. i3 
LXIII, 9 Caiter 1. 12.

3) Paa andre : den forreste Side af hendes Tempel med Af
tenstjernen. Florez LVI. 14 Barthélémy IV. 3. Carter 
1. i3.

Men at dette paa nogle Mynter værende Hoved fore
stiller Venus, det viser paa dens Advers deels liendes Mands 
Vulkans Floved, decís begge deres ved hinanden satte Hoveder 
paa en Mynt hos Florez LX11I. 9.

Da der og efter Strabos Beretning var Guld og andre 
Metalgrubber i de ved Malaga værende bjeragtige Egne , saa 
lader det sig let forklare, hvorfor Vulkan, som Metalarbej
dernes Gud ligeledes er bleven forestillet paa denne Mynt. 
Det lader sig altsaa uden Vanskelighed gjore, at forene disse 
Myntfigurer med min givne Forklaring og Derivationen af den 
phöniziske Inskrivt, hvorved den har, efter mine Tanker, er- 



55

holdet en liÖj Grad af Sandsynlighed. —• Vil man imidlertid 
heilere antage, at Phönizierne, fordi de fandt utallige Guld- 
og andre Metalminer zz) paa en af de herligste og sikkreste 
Rheder paa den hele Kyst fra Gibraltar til Carthagenå, des- 
aarsag har kaldet deres anlagte Stad Dronningen (Malea) og, 
som Strabo o) melder, Hovedet for alle de övrige paa denne 
Kyst af det middellandske Hav liggende Stæder Malaka , og 
ved denne Benævnelse tillige have sigtet til en af deres fornem
meste Gudinder efter en hos Osteriænderne yndet Paranomasie ; saa 
finder jeg ogsaa herimod ikke for nödvendigt, at indvende no
get af Vigtighed fordi det phöniziske Navns Forklaring og De
rivation derved hverken vinder eller taber.

Vil man endog forstaae Strabos Ord I. c. M<z\xxx — 
Qoivivixy rt ra <t%wxti Malaca er efter ph'ônizlsk Fortn., saaledes, 
som om Phönizierne havde nedsadt sig i denne lorefundne 
Stad, og da forskjönnet og indrettet den efter deres Viis, 
i hvorvel de kort derpaa folgende Ord Av^p« (p^ixuv xTiafzx xx 
otuTV) Abdera er ligeledes anlagt af Phonizierne ikke er til For- 
deel for denne Forklaring, saa folger dog intet videre deraf, 
end at de havde udtrykt Stadens gamle Navn paa deres Myn
ter. Kuns vilde det ikke blive saa let hermed at foreene det 
övrige Prag af Mynten, som forestiller den. sidoniske Afguds- 
tjeneste.

Man vælge imidlertid, som man vil, iblandt disse for- 
skjellige Derivationer af Myntnavnet, eller man bringe andre

n) Carter skriver S. 3y4 : ’<Das ganze Gebirge um Malaga ist voll von 
Silberminen ”

o) 1. c« JTûÂ/a lyv tv ru vxpxMx txutíj TTfcmj — t^7rcf£i;y 



paa Bane., saa bliver ¿og Malaca i Besiddelse af dens egne 
plwniziske Mynter, som hidindtil, til Nedværdigelse for den
ne gamle og berømte Handelstad, er bleven overseet af alle 
Myntkjendere.
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F O R S Ö G
over

nogle faste Legemers Sammenhæng ,
eller

Â dhæ sion s-Krajt til flydende Legemer,

ved

THOMAS B U G G E,

Jus t its ra ad.

Vid. Sels. Skr. ¡Sot. II Deel, II Hafte. II



Der er neppe nogen Kraft i Naturen, hvis Tilværelse med 
gyldigere Grunde kan bevises, end den tiltrækkende Kraft eller 
Altractionen. Man seer den tydeligen ved Vandets Stigen i 
Haarröiene, i Trekpapiret, igjennem Aske og igjennem Jord. 
Den er det, som bestemmer det stigende Vands hyperboliske 
Tigur imellem tvende Glasplader, der med hinanden danne en 
liden Vinkel. Den foraarsager, at lette Glaskugler i Kar, som 
ej ere ganske fulde af Vand, bevege sig imod Siden af Glasset, 
og som drive Kuglerne til Midten af Glasset, naar det er gan
ske fuldt med Vand. Lord Cavendish har nyligen beviist, at 
store Masser af Blye tiltrække smaae Blykugler, som ere an
bragte paa Enderne af en 8 Fods fiin Messingtraad ; naar denne 
efter Coulomb's Maade er ophængt i en Klavcrstreng, hvorved 
den erholder den frieste og letteste Bevegelighed.

At vor Jordklode selv og dens Bjerge have tiltrækkende 
Kræfter, have de franske Mathernatikere, Bouguer og de la 
Condamine allerførst beviist ved Polhöjder og Stjerners Zenith- 
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Distancer observeert Synden og Norden for de andiske eller de 
cordilleriske Bjerge. De fandt, at disse Bjergmasser havde 
trukket Lodet paa den astronomiske Qvadrant til sig, og bragte 
det 7 Secunder ud fra sin rette verticale Stilling. Med fuld- 
komnere Instrumenter har Dr. Maskelyne fundet, at Bjerget 
Shihallian i Skotland har draget Loddet paa hans 12 Fods 
Sestor til sig, i alt 11 Secunder.

Dersom vi forlade vor lille Jord og igjennernvandre det 
umaadelige Himmelrum, da iindo vi der umiskjendelige Spor 
af denne store Naturkraft. Maanen stræber at drage Oceanets 
Vande til sig; og foraarsager derved Flod og Ebbe. Hver Gang 
en Planet gaaer forbi en anden, virke deres tilbrækkende Kræf
ter gjensidigen paa hinanden; de forandre hinandens Gang, 
og foraarsage de i Astronomien saa kaldede Perturbationer. 
Jo nøjagtigere disse efter Theorien beregnes, desto nermere 
stemme vore Beregninger over Planeternes Stæder med de vir
kelige Observationer.

Da Cometen, som lod sig see i5ii, 1606, 1682, og 
hvis periodiske Gang omkring Solen er 75 til 76 Aar, gik os 
af Syne 1682, tog den sin Vej forbi Jupiter og Saturn, hvilke 
ved deres tiltrækkende Kræfter droge den til sig og forsinkede 
deres Gang. Den skarpsindige franske Mathematiker Clairaut 
beregnede, at denne Forsinkelse udgjorde omtrent 5J° Dage, 
og at Kometen-ikke burde komme igjen förend 17^9 i April, 
hvilket paa nogle ubetydelige Dage nær, rigtigen indtraf.

Alt dette beviser, at Attractionens Herredomme er stort 
og mægtigt i de ætheriske Regioner.

Alle Phænomener paa Himlen og Jorden vise enstemmi- 
gen, at der er Attraction, at den er i Forhold med Masserne 
og tager af, som Qvadraterne af Destancerjie voxe. Aarsa- 
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gerne til Attractionen kjende vi ej ; der er allerede meget vun
det, naar man kan naae et Leed höjere op i Naturens sam
menhængende Kjæde, omendskjönt vi ej kan indsee, hvorle
des det Leed hænger sammen med de endnu længere borte væ
rende Leed.

Adhæsion og Cohæsion, Vedhængning og Sammenhæng, 
ere Attractionens Virkninger. Ved Adhæsion forstaaer man, 
at faste Legemer, som have berört ilydende, eller idem have 
været neddyppede, blive vaade af dem, eller at de ilydende hænge 
ved de faste. Det faste Legemes Overflade maae have tiltruk
ket det flydende Legemes fineste Deel med en sterkere Kraft 
end de, ined hvilken de selv hænge sammen. Naar ingen Ad
hæsion skeer, da tor man sikkert slutte, at det flydende Le
gemes Dele have havt en stærkere Sammenhæng med hinanden 
Indbyrdes, end det faste Legemes tiltrækkende Kraft har været. 
Af den Aarsag hænger Qviksölv ikke ved Glas og Jern; Van
det hænger ikke ved Tælle, Resina og saa videre. Derimod 
hænger Qviksölvet sig ved Guld, Sölv, Kobber, Blye og Tin; 
og Vandet hænger næsten ved alle Substancer, som ej ere fit- 
tede eller med Olie besmurte. Heraf seer man Aarsagen til 
Vandets concave og Qviksölvets convexe Overflade i Kar, som 
ej ere fyldte til Breden. Endog Luften hænger sig ved de fle
ste Legemer, og ofte maae man foretage sig særskilte Behand
linger for at skaffe den vedhængende Luft bort, saaledes maae 
den ved Barometeres Forfærdigelse bortjages ved Qviksölvets 
Kaagning i Barometerroret.

Noifle Naturforskere have troet, at det var en alminde- 
lig Naturlov, at de flydende Legemer hænge sig med större 
Kraf t ved et specifik tungere fast Legeme , end ved et specifik 
lettere fast Legeme. Denne Sætning modsiges af mangfoldige 
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Erfaringer. Blyet er tungere end Sölv, og dog hænger Qvik- 
sölv med större Kraft til Sölvet, and ved Blyet. Tinnet er 
lettere end Kober, og dog hænger Qviksölvet ved Tin med en 
Kraft, som er tre Gange större end den, hvormed det hænger 
ved Kober. Det er og meget naturligt, at Adhæsionskraften 
aldeles intet har at bestille, hverken med det flydende, ej hel
ler med det faste Legemes specifike Tyngder ; men at det kom
iner an paa de tiltrækkende Kræfter; hvor denne Beslægtning 
eller Forvandtskab imellem det faste og det flydende Legeme 
findes, der skeer Adhæsion; og hvor den Aarsagentenmangler 
aldeles, eller er yderst svag, der kan ej heller Adhæsion finde 
Stæd.

Cohæsion eller Sammenhæng er en Folge af Attraktio
nen eller et Phænomen ved Attraktionen, at et Legemes Dele, 
som beröre hinanden, hænge saaledes sammen , at der udfor- 
dres en Kraft til at adskille disse Legemets Dele. Ved de faste 
er denne Delenes Sammenhæng meget betydelig ; ved de fly
dende Legemer er den saa ringe, at en liden Deel af et fly
dende Legeme kan ved sin egen Tyngde rive sig ud fra de ¿iv
rige flydende Dele og falde ned i Draaber.

Naar man betænker, at Attraction, saavel efter Theori, 
som efter meget sikkre og omstændelige Forsög, tager til, som 
Qvadratet af Distancen tager af, saa maae Attractionen, som
i. en enkelt Distance er === i, i -fo af Distancen være — 100, 
i -jAs- Deel af Distancen være = 10000, og i en -¡-f^ Deel 
af Distancen være = ioooooo, eller den maae virke med en 
Kraft, som er en Million Gang större end den, hvormed den 
virkede i den enkelte Distance. Naar man tillige betænker, 
at Cohæsionen selv foröges ved Berøringspunkternes forögede 
Antal, saa er det dog ikke saa aldeles ubegribeligt, at Lege- 
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memes Dele kan hænge sammen med meget betydelige Kræfter. 
Netop dette er det som Kunsten efterligner ved Sammenliim- 
riing, Sammenskitten, Lodning, Sveisning, Forgylding, For
sølvning o. s. v. ; man foröger Berøringspunkterne, og brin
ger de hinanden tiltrækkenbe Legemer saa nær inden for hin
andens Virkekreds som muligt.

Det er ikke allene et Legemes ensartede Dele, som hænge 
sammen, med hinanden, og derved danne et Legeme i aggre
gat Tilstand ; men det er endog særskilte og for sig bestaaende 
Legemer, saavel ensartede som uensartede Legemer, som y ttre 
Cohæsionskræfter imod hinanden. Et Exempel paa de ensar
tede Legemers Sammenhæng er de saakaldede Cohæsionsplader. 
Et par Messingcirkler af 3 Tommers Diameter, som ikke er 
flint afslebne eller polerede, hænge ved den blotte Beroring 
sammen med 4 Punds Kraft. Foröger man Berøringspunkterne 
ved at komme » Draaber Vand imellem dem, da hænge de 
sammen med iz Pd. ; kommer man Bomolie imellem dem, 
voxer Sammenhængen til i6 Pd. ; og endeligen kommer man 
Grônsæbe imelltm disse Plader, da lade de sig ikke adskille 
uden ved en Kraft af 34 Pund.

Man seer heraf, at alt som Berøringspunkterne ere for
øgede, har og Sammenhængen taget til.

Det er ikke allene de ensartede, men endog de uens
artede og heterogene faste Legemer, som hav« Sammenhæng 
med hinanden, men de faste Legemer yttre ligeledes merkelig 
Sammenhængskraft med de flydende Legemer. Saaledes bar 
GiùLon — Morveau, anstillet Forsøg med Metalpladers Sammen
hæng med Qviksølv. Han fandt at Guldets Sammenhæng med 
Qviksölvet var allersterkest, og derefter de andre Metaller i 
folgende Orden; Sölv, lin, Blye, Wismuth, Zink, Kober, 
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Antimonium, Jern og Kobolt*  Man kunde maaskee indvende 
imod disse Forsög og de deraf uddragne Resultater, at Pla
derne have været vel smaae, nemlig runde Plader af ikkun i 
Tommes Diameter; ej heller har han herved taget Qviksölvets 
Varme i Betragtning, hvilken jeg siden skal viise at have me
gen Indflydelse paa saadanne Forsög.

Jeg har anstillet nogle Forsög paa Glasskivers Sammen
hæng med Vand, Qviksölv og Olie, og det er disse Forsög, 
hvilke jeg har den Ære at fremlægge for Selskabet; og paa 
det at man desto vissere kan bestemme deres Værdi og Paa- 
lidelighed, skal jeg korteligen beröre de Forsigtighedsregler, 
som jeg derved har sögt at folge.
i) Pladerne have alle havt en betydelig Störreise af 86, af 

36, af 16, af 9 og af 4 danske eller rhinlandskc Qvadrattom- 
me. Jeg har troet, at af alt for smaae Forsög ingen sikkre 
Slutninger kunde uddrages, og at man med langt större Vis
hed slutter fra det Store til det Lille, end fra det Lille til 
det Store.

2.)  Disse Plader have alle været Qvadrater, som kunde op
hænges midt over Diagonalernes Overskjæring ved fine 
Snore, som vare fæstede til Hjörnerne.

3) Med Omhue blev sorget for at disse Snore vare lige lange, 
og at Glaspladerne hængte horizontale, hvilket endog ef
ter Valterpas blev undersögt. De maatte nödvendigen være 
parallele med det flydende Legemes horizontale Overflade ; 
da de i andet Fald hastigere og med mindre Kraft bleve 
revne fra paa den ene end paa den anden Side.

4) De vare nöje afvejede ved Modvægter, hvilke bleve lagte 
i den en Skaal af en meget god hydrostatisk Ballance, 
imedens Glaspladen, hængende fra den anden Skaal, fuld- 
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kommen laae an paa det flydende Legemes Over
flade.

5) Ved at lægge Lodder i den modsatte Skaal, for ved dem 
at rive Pladen fra det Flydendes Overflade, inaae man 
ikkun lægge smaae Lodder af Gangen paa Vægtskaalene ; 
thi i andet Fald erholder man Sammenhængen mindre end 
den virkelig er. Den Sammenhæng som overvindes ved 
paa een Gang at lægge for Exernpel 60 Gran paa Skaalen, 
kan undertiden udholde 70 til 80 Grans Tryk, naar man 
efterhaanden Lægger 10 Gran paa Skaalen.

6) Saasnart Glaspladen begynder at adskille sig paa noget 
Stæd fra det flydendes Overflade, bor man give 4 til 5 
Minuters Tid for at see om den paalagte Vægt ej kan ad
skille Sammenhængen og rive Pladen fra det flydende Le
gemes Overflade, hvilket meget ofte er Tilfældet. Ved 
for tidligen at paalægge nye Lodder, havde man fundet 
en for stor Sammenhængskraft.

7) Erfaring har lært mig, at Temperaturen af det flydende 
Legeme har megen Indflydelse paa Sammenhængskraften, 
og altsaa bör man, ved at paagyde varmt eller koldt, be
ständigen holde det flydende til den Grad af Varme, un
der hvilken man vil anstille Forsogene.

8) Da saa mange sinaae Omstændigheder kan forandre Forsø
gene, saa ere de Tal, som ere anförte i de efterfølgende 
Tabeller, Resultater ej af noget enkelt Forsøg med et Mid
deltal af flere, og sædvanligen af 10 Forsög, bestemte ef
ter Gran af en Niirnbergerstemplet Medicinal- eller Apothe- 
kervægt, hvilken er bekjendt nok iblant alle, og fiin 
nok til disse Forsög.

Vid Stlt. Skr. 18°» Í-Í Deel, II Hæfte. I
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I. Tavle,

Glaspladers Sammenhæng med Vand i Gran af 
Apotheker - Vægt.

Glaspladens Indhold
i

Varme Grader afReaumurs Thermometer
Q va dr ¿it Tomme. 44 6 8 10 i5 20 25 3o
Speil Glas 86 2846 2520

— — 36 1639 1610 1543 1466 135o 1
Grönt Glas 36 iaoi 1160 1023 IOOO 920 8i5
Speilglas A 16 56o

— B 16 809 800 785 675 65o j
— 9 3o2 2.92 273 a5o
— 4 185 173

II. T a V le.

Glaspladers Sammenhæng med Qviksölv i Gran af Apo
theker-Vægt.

5 Glaspladernes Ind-
1 hold i Qvdr. Tom.

Varme Grader efter Reaumur.
9° 12 21° 270

1 Speilglas 36
0 — A 16
j ~ B 16

— 9

5720
2621
3oi6
1090
626 570

184O

437O !

1 

____ l
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III, Tavle.

Fortinnede og valsede Pladers Sammenhæng med Vand 
i Gran af Apotheker-Va?gt.

Blikpladerneslndhold 
i Qvadrat Tomme.

Varmegrader efter Reaumur.
44 64 i5 20 a5 3o

Blikplade 86 135a i33o 1185 1132 1080 820
— 9 433 433 385 372 36a 295

ir. Tavle.

Glaspladers Sammenhæng med Bomolie i Gran af 
Apotheker-V ægt.

Glaspladens Qvadrat Varme efter
Indhold i Tommer. Reaumur 90

Grönt Glas 36 700
Speilglas 36 ia5o

B 16 600
— 9 3oo

Af disse Experimenter kan udledes adskillige Resultater, 
hvilke saavidt jeg veed, deels ere nye og forhen ej have været 
bemerkede, deels modsige eller i det mindste anderledes mo
dificere nogle af de hidtil antagne Cohæsionslove.

i) Man har antaget, Cohæsionskraj.len er proportioneret med 
Berøringspunkterne, og altsaa, naar Pladerne ere lige 
glatte og vel slebne > med deres Overflader.

I 2
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Hr. Acfiard anförer, at han har fundet, at Glasski- 
ver af i , i og 3 Tommers Diameter have hængt fast til 
Vand med Kræfter, som paa det nærmeste forholde sig 
som Qvadraterne af Diameterne, i, 4 °g 9 > og fölgeligen 
som Cirklernes Overflader.

Men næsten alle mine Forsög modsige denne Sætning. 
Naar man under io° Temperatur gaaer ud fra Experimentet 
med den störste Glasplade paa 86 Qvadrattoinmer, og bereg
ner Cohæsionen med Vand for Speilglaspladen af 36 Qvadrat- 
Tomrner, saa burde man finde dens Sammenhæng med lige 
varmt Vand at være 967 Gran; thi 86 : 2846 — 36 : X, og 
man finder X — 967 beregnet efter Overfladens Forhold ; men 
Forsogene efter den forste Tavle have viist den virkelige Sam
menhæng at være = i63c> Gran; og altsaa 68x Gran', eller 
omtrent större end den burde være af Overfladernes For
hold. T ages af den forste Tavle Forsöget under 26 Graders 
Varme, da har Spejlpladen af 86 Qvd. Tom. hængt fast til 
Vandet med en Kraft af 2620 Gran, og 86 : 36 = 2.520 
Gran • yj og altsaa burde y eller Cosæsionen af den 36 Qv. 
Tommers Plade være zzz io55 Gran, hvilken Sammenhæng 
Forsögene have viist at være 1466 Gran, og altsaa 411 Gran, 
eller omtrent storre end efter Pladernes Forhold.

Jeg har lagt Sammenhængskraften af 36 Qvadrat Tom. 
Speilglas med Vand til Grund, og deraf, efter Overfladens For
hold beregnet Sammenhængskraften under 10 og 15 Graders 
Temperatur, og sammenlignet den med den Sammenhæng, som 
Forsögene virkeligen have viist, saaledes som folgende Tavle 
udviser :
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! Speilglas Pladernes
5 Indhold i Qvadrat 
J Tomme.

beregnet 
Sammen

hæng.

observert 
Sammen

hæng.
Forskjel.

¡beregnet 
¡Sammen

hæng.

observert 
Sammen
hæng.

Forskjel. Jj

5 15 Graders Tem leratur. 10 Grader Temperatur. J

S 36
B 16 7*8

1639
809 4- 81 716

1610
800 + 85 S

5 9 410 3o2 . —108 402 292 — 110 i
4 169 185 + z6 179 173 — 6

Man seer af disse Sammenligninger den Besynderlighed, 
at Glaspladen af 16 Qvadrat Tommer har havt en större Sam
menhæng, nemlig 81 Gran, og at Glaspladen af 9 Qvadrat- 
Tommer har havt en meget mindre Sammenhæng, nemlig 108 
Gran, end de, beregnet efter Forsögene mod den 36 Qvadrat 
Tommes Plade, burde at have.

Ved at lægge i den anden Tavle Forsøget med Speil- 
plader af 36 Qvadrat Tomme til Grund, hvis Sammenhæng 
med Qviksölv var = 672.0 Gran, har jeg beregnet Sammen
hængen med de andre Plader efter Overfladernes Störreise, 
og sammenlignet dem med de observerte saaledes som folgende 
Tavle udviser:

Temperatur. 9°

5 Speilglas Pladernes beregnet observert
i Qvadrat Ind- Sammen- Sammen- Forskjel
1 hold. hæng hæng
J 36
[i A 16 2645

5720
2621 + 76

B 16 2545 3oi6 + 47x «
! 9 i63o X090 — 540
u 4 637 626 — 11
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Disse Sammenligninger af Sammenhæng med Qviksolv 
viser det samme som Sammenligning af Sammenhæng med Vand, 
at Pladen B af li Qvadrat Tomme har havt 471 Grans större 
Sammenhæng, og Pladen af 9 Qvadrat Tomme har havt 5jo 
Grans mindre Sammenhæng med Qviksölvet, end den efter sin 
Overflade burde have havt; man synes berettiget til at slutte, 
at Glasset i Pladen B af 16 Qvadrat Tommer, har en meget 
större Cohæsion, tiltrækkende Kraft, end Pladen af 9 Qvadrat- 
Tommer, saavel mod Vand som mod Qviksölv. Forsögene i 
den fjerde Tavle vise det samme Phænomen ved Sammenhæn
gen med Bomolie.

Forsögene med de fortinnede og valsede Jernplader 
vise ligeledes at Cohæsions-Kraften ikke staaer i Forhold med 
Overfladerne, uagtet de brugte Plader vare udskaarne af en 
og samme, og altsaa paa ens Maade fortinnede, og valsede 
lige glatte Plader. Jeg har lagt Forsögene med den 36 Qva
drat Tommers Plade til Grund, og deraf beregnet Sammen
hængen for den 9 Qvadrat Tommers Plade, hvilken da burde 
være fjerde Deel af den större Plades Sammenhæng. Jeg ind
befatter disse Beregninger og Sammenligninger med den obser- 
verte og virkeligen befundne Sammenhæng i folgende Tabelle :

Tempe
ratur.

Blikplade af
36 Qvd.Tom. 
obs. Sa mm.

Blikplade af 9 Qvad. Tomme.
beregnede

Sa m in en h.
1 observerte 
¡Sammenhæng Forskjel.

44 135a 338 435 + 97
64- i33o 332. 433 + IOI

15 1185 2.96 385 4- 89
ao 1132 283 373 +
a5 1080 270 373 + 103
3o 820 205 295 + 9°
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Man seer af ovenstaaende Tavle at Blikpladen af 9 
Qvadrattomme beständigen igjennem alle Temperaturer har havt 
ved Middeltal 96 Grans stærkere Sammenhæng med Vandet end 
den efter sin Overflade burde at have. Den største Forskjel 
liar været 103 Gran, og den mindste 89 Gran, hvilket nok 
som beviser, at alle disse Forsøg have været anstillede med 
den fornødne Fiinhed og Nøjagtighed.

Af alt foregaaende uddrages da den endelige Slutning, 
1) at det vel i Almindelighed er rigtigt at Cc> læsionen foro ges 
ved Berøringspunkternes Mængde, men at den aldeles ikke 
staaer i en geometrisk Forhold med Overfladen , og at den sæd- 
vaniljen ved de mindre Flader er stærkere end den efter Over- ¡D
/ladernes Störreise burde at være.

Forsögene i den fjerde Tavle med Bomolie, bekræfte 
alle i det foregaaende anførte Slutninger.

Den Glasplade, som i Tavlerne over Forsögene er an« 
fort under Navn af grönt Glas af 36 Qvadrattomme Indhold, 
er blot Vinduesglas ; det er ikke slebet og altsaa meget min
dre jevnt og glat end Speilglas-Pladerne, og Berøringspunkter
ne meget ferre ; og derfor er dens Cohæsion i alle Tilfælde 
befunden at være meget mindre; saasom til Vand af 10 Gra
ders Varme, har den ikkun været forenet med en Kraft 1160 
Gran, da Spejlglas Pladen af lige Störreise har hængt ved Van
det med en Kraft 1639 Gran. Til Bomolie var den grönne 
Glasplades Cohæsion ikkun 700 Gran, men Speilglaspladens Co
hæsion var n5o Gran.

a. Den anden Sætning, som synes at være mærkelig 
ved disse Undersøgelser, er at ej alt Glas har samme Cohæsion 
med Vand. I det foregaaende er det viist, at Speilglaspladen 
B a£ 16 Qvadrattomme har en meget större Cohæsionskraft med 
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Vandet end Speilglaspladen af 9 Qvadrattomme. Paa det at 
man med destostörre Vished kunde oversee forskjellige Glas
pladers forskjellige Cohæsionskræfter, har jeg af forskjsllige Speil- 
glasskiver ladet forfærdige tvende Glasplader A og B, begge af 
16 Qvadrattommer Overflade» Med Vand af 8 Graders Varme, 
var Chohæsionen af A = 56o Gran ; men af B — 809 Gran. 
Ved Qviksoly af 9 Graders Varme var Cohæsionen af A ?—: 
2621 Gran og af B = 3016 Gran. I begge Tilfælde har Spejl
glaspladen B yttret den störste Cohæsionskraft, som uden Tvivl 
liar sin Grund i dens större Tethed.

3. Naar det flydende Legeme har samme Temperatur, 
saa har den samme Speilglasplade liavt stærkest Cohæsion med 
Qviksölv, saa med Vand og tilsidst med Olie5 saasom ved 9 
Graders Varme har Cohæsionen

været for Speilglaspladen B af 16 Qvadrattom. Overflade 
med Qviksölv 3016 Gran.
med Vand 803 Gran,
med Bomolie 600 Gran.

Aarsagen hertil synesat være, at det flydende Legeme af den stör- 
ste Tæthed har havt flere Berorings-Punkter at frembyde, ved 
hvilke Sammenhængen kunde virke.

4. Vandets Cohæsion med fortinnet Jern har været 
mindre end Vandets Cohæsion med Glas saavel i varmere som 
koldt Vand, saasom: Spejlglaspladen af 36 Qvadrat Tommers 
Overflade har, ved Vand af i5 Graders Varme hængt med en 
Kraft af 1610 Gran, men Blikpladen af samme Størrelse ikkun 
med en Kraft af n85 Gran.

5. Forsögenes Uoverensstemmelse forte mig i Begyn
delsen i vilde B.ede, indtil jeg opdagede, at Forskjellen i Re
sultaterne blot havde sin Grund i det flydende Legemes for-
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skjellige Temperatur. Jeg anstillede da Forsögene med Vand 
varmet til forskiellige Grader fra 5 til 30 Grader af Reaumurs 
Thermometer.

Alle disse Forsøg have da eensstemmigen viist, at jo 
koldere Vandet eller Qviksölvet er, desto stærkere bliver Cohæ- 
sionen med Glasset, og jo varmere det ilydende er, jo svagere 
bliver Cohæsionen med Glasset. Saaledes har Speilglaspladen 
af 86 Qvadrattommers Overflade hængt ved Vand af 10 Gra
ders Varme med 2846 Gran, men ved Vand af 25 Graders 
Varme ined 2.52.0 Gran. Blikpladen af 36 Qvadrattom- 
mer har hængt ved Vand af 44 Grad Varme med i35a Gran, 
men ved 2.5 Graders Varine med 1080 Gran. Det synes at 
Cohæsionen tager af i et stærkere Forhold end den, efter hvil
ken Varmen voxer. Aarsac.en til den formindskede Cohæsion 
ved dtn forögede Varme er uden Tvivl, at Varmen har udvi
det det flydende Legeme og derved gjort Porerne, Aabninger- 
ne og Mellemrummene imellem det flydende Legemes Dele 
etörre, og saaledes ved at formindske Beröringspunkternes An
tal tillige formindsket Cohæsionen.

Vid. Sels Skr. »Soi. II Deel, II Hafte. K
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FÖRSTE AFDELING.

Om de som det mathematiske Studiums
Dy rkelse udfordrer? samt oru den Misbrug , man ved 

Sætningernes Generalisation kunde have at

S. i. JN aar man betragter de saare forskjellige Drivefjædre, 
som bestemme ethvert Menneske især til denne eller hin Hand- 
lemaade, den store Forskjellighed i vore Legemers udvortes og 
indvortes Organisation, i vore Tilbøjeligheder, vore Lidenska
ber, vore AEvner, den mærkelige Afstand imellem vore Fore
stillinger og Begreber, og imellem de forskjellige Grader af 
Tydelighed og Klarhed, hvormed samme fattes og beholdes af 
os, endelig den store Ulighed i vore Domme over Tingenes 
Værd ; om deres Forhold til vore Kræfter og vor Lyksalighed — 
kort sagt, naar man overvejer, hvor mangfoldige de Bestem
melses-Grunde ere, som i vore Domme og Beslutninger sættes 
Fornuften ved Siden — for ikke at sige over den — saa vil 
man ingenlunde finde det ubegribeligt, at ikke sjelden den 
Föb cl) ane vælges af et Menneske 3 hvortil dets Anlæg og Kræf
ter staae i ugunstige Forhold. Denne, ogsaa ved Erfaringen 
stadfæstede, Sætning bliver endnu mere indlysende, naar man
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tager Hensyn til de udvortes Omstændigheders saa hyppige Ind
flydelse paa hint Valg, Imidlertid er jeg langt fra at nægte — 
hvad jeg endog tiltroer mig at kunne godtgjöre med temme
lig Vished — at denne Disharmonie i det Enkelte kan være 
Harmonie i det Hele.

S. 2. Hvad der gjelder om Valget af vor Löbebane i 
Almindelighed, maa ogsaa have Sted i Henseende til det vi
denskabelige Fag, hvortil vi bestemme os. Ikke sjelden vælge 
vi os en Videnskab af ganske andre Aarsager , end saadanne, 
der ere Piesultater af langsom Eftertanke og upartisk Selvprö- 
velse. Udsigt til magelige Dage, til vigtige Embeders Opnaa- 
else, til Rigdommes Erhvervelse, Haab om engang i Tiden at’ 
glimre, eller og andres Anbefaling, forenet med vort eget Ønske 
derved at anbefale os hos dem, ja endog — hvilket især har 
Sted i vore yngre Aar — vore Forældres og Slægtningers eller 
Formynderes Valg, anticipere meget ofte hin Eftertankes, hin 
Sclvprovelses Stemme-Rettighed.

3. Disse Aarsager udvirke ej aliene, til Skade for 
et eller andet Fag, at mange Aander, ved hvis ypperlige An
læg et saadant Fag kunde have vundet uudsigelig meget, strax 
fra Begyndelsen af erholde ganske andre Directioner, end dem, 
hvorved de kunde have viist sig i deres største Fuldkommen
hed 5 men endogsaa dette, at om end den Kraft, hvormed de 
stræbe opad, eller henimod den Gjenstand, for hvilken de sy
nes fortrinlig dannede, er stærk nok til uagtet alle Hindringer 
at begynde den foresatte Bane, dog Modstanden af det Medium, 
hvorigjennem de tvinges til at bevæge sig, bliver saa stor, at 
den over den videnskablige Horizont beskrevne Bane bliver me
get kort, lav og umærkelig. Man indseer ogsaa let i Folge heraf*,  
at, da den udvortes Nytte er det4 som ved enhver Ting fal- 
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der meest i Öjnene og snarest omspörges, den her omtalte Skjeb- 
ne oftest inaa træffe de Aander, som af Naturen ere dannede 
for dèt Speculative, eller, overhovedet, for alle de Undersø
gelser, hvis Udspring ligger for langt fra Anvendelsen, til at 
deres Nytte kan indsees af enhver. Dertil höre, mere eller 
mindre, enkelte Dele af Philosophien, af Mathematiken, af 
Naturkyndigheden. For fjerne fra det daglige Livs Sphære, 
oversees deres store og vigtige Indflydelse paa de övrige Kund
skabers mulig stórre Fuldkommenhed. Man drikker det klare 
Vand af Bækken, uden at bekymre sig om Isen paa Alpernes 
Toppe, ja deklamerer vel stundom imod hine Fjeldes Ufrugt
barhed. Man beundrer ofte et Arbejdes usædvanlige Skjön- 
hed, berömmer dets tillige forhøjede Brugbarhed og ophöjer 
Kunstneren, som forfærdigede det, imedens man uskjönsom 
glemmer Opfinderen af den bedre Fiil, den bedre Meisel, uden 
hvilke Kunstneren ej skulde have kunnet give sit Arbejde denne 
Fuldkommenhed. Vilde man — for at blive ved den sidst 
anførte Lignelse — end indvende at den paa for mange Files 
Forfærdigelse anvendte Deel af Tiden var spildt, saa kunde at
ter svares, at endog den mindste Mængde af gode Instrumen
ter kan blive overflødig der, hvor der fattes Kunstnere, som 
kunne eller ville betjene sig deraf. Da Forfatteren i det Fol
gende faaer Lejlighed at komme tilbage til Bestemmelsen af de 
spekulative Studiers Værd ; afbryder han denne Sidebetragtning, 
for igjen at henvende sig til Hoved-Ojemedet af nærværende 
Forelæsning, som er, at undersøge, hvad der udfordres til 
Mathematikens hældige Dyrkelse, og hvad de, som, af hvilken*  
somhelst Aarsag have begivet sig paa Mathematikens Bane have 
at iagttage, for, af deres Kundskabs Tilstand, at drage den 
muligste Forde el for Videnskaben,
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4. Jo nöjere man bliver bekjendt med den menne
skelige Natur, desmere vogter man sig for eensidige Domme 
over samme, desmere vænner man sig til at udlede Phæno- 
menerne derved, af flere end" een Aarsag allene. Denne An
mærkning bor vejlede os til folgende Sætning, hvis Modsætning 
nogle Anthropologer synes at have antaget:

Det er uafgjort, om den, som for trinli g, eller endog 
udelukkende, beskjæftiger sig med visse Gjenstande, gjör 
det 1) af Mangel paa dEvne til andre B e sk] æfti- 
gelser, eller 2) af fortrinlig D isp osition for det Fag, 
hvori han arbejder, fy cf Ulyst til at forlade en Gj e n- 
stand, som först iblandt alle tildrog sig hans Opmærksomhed 
og opvakte hans Interesse, eller og g') folge en vel over
lagt Flan.

$. 5. Det er altsaa, i mine Tanker, en overilet Slut
ning, at n'é’zz udelukkende Beskjaftiçplse med een Gjenstand 
allene forudsætter en Mangel, en Ufuldkommeuhed i Organi
sationen , og jeg maa derfor ansee Fuis’s Yttring i hans Min
detale over Euler, d) at nemlig denne store Mand var for got 
or ganiseret til at vise et udelukkende Talent for Mathematiken, 
mere som en Veltalenheds Floskel, mere som en sindrig, end 
en grundig Tanke. Man maa ikke forvexle det som udfordres 
til at blive bekjendt med enkelte Dele af en Videnskab, eller 
til deri at naae en maadelig Fuldkommenhed, med det der ud
kræves til denfuldstændige Oversigt af samme , med de Talen
ter der ere uundværlige for dem, der selv ville foroge og ud
vide sammej ¿) ikke betragte den ved Vanen eller een af de

d) Forelæst i det K. V. Akad, i Petersb. d. s3de Oct. i78.3.
by En Videnskab som Mathematiken foröges ved enkelte Sandheders, udvi

des ved almindelige Methoders Opfindelse.



andre ovenfor anforte A arsager frembragte mindre Eeqvemhed 
til andre videnskabelige Arbejder som en oprindelig Vbeqvernhed 
til samme. Hvor vanskeligt det er, at fælde en sikker 02 
grundig Dom heri, paa Grund af de Erfaringer man liar , el
ler troer at liave, om enkelte Menneskers större eller mindre 
aandelige Fuldkommenheder, og hvor vaklende de Slutninger 
ere , hvilke man troer sig berettiget til at uddrage af det Eens- 
artede, altsaa paa en vis Maade Indskrænkede, i nogle Aan
ders Virksomlieds-Sphære, haaber jeg at kunne gjöre endnu ty
deligere ved folgende Betragtninger:

§. 6. Först er Indflydelsen imellem Aandskræfter og 
Videnskaber yexelsidig, det er, hine udvikle disse, og disse 
igjen hine. Det er altsaa i ethvert enkelt Tilfælde, fölgelig 
og i Almindelighed, vanskeligt, om ej umuligt, at bestemme, 
hvorvidt en Aand, som i Henseende til en Videnskab har er
hvervet sig Fortjenester, skulde have været i Stand dertil, uden 
ved Hjelp af — jeg vil ej sige de Kundskaber, hvormed hans 
Forgjængere allerede have beriget samme Videnskab; thi da de 
.tjene ham som Eræmisser, ere de ham allerede af denne Aar- 
sag uundværlige — men endog uden Hjelp af den Habitus, 
som han, ved at studere disse sine Forgjængeres og Læreres 
Arbejder, forskaffer sig. Naar det ikke er tilladt eller over- 
eensstemmende med en god Logiks Regler, at allene tilskrive 
Geniets Kraft-Anvendelse det, som tildeels ogsaa skyldes F7- 
denskabens foregaaende Tilstand, (og det desmindre, jo fuld- 
komnere denne Tilstand var), saa bliver det ogsaa en ikke 
ringe Fejl, naar man, af en foregiven Mangel paa haand- 
gribelige Pro ver, forledes til at nægte eller fradømme den med 
et eneste Fag beskjæftigede, deri allene sig fortrinlig visende 
Aand al Spontaneitet, og paastaae, at ingen anden Art af

Kill Sels-, Skr.iSoi. II Deel, II Hofte. L



8*

Kundskaber skulde kunne have frembragt lîgesaa hældige Virk
ninger paa det samme Individ , forudsat at disse sidste Kund
skaber vare bievne ham meddeelte under gunstige Omstændig
heder, og forend det Fag, som for nærværende Tid beskjæfti- 
ger ham, havde modificeret hans Kræfters Yttring og Retning 
saaledes, at Beskjæftigelsen med andre Gjenstande maatte blive 
mindre frugtbringende, end den ellers efter al Sandsynlighed, 
kunde være bleven.

7. Dernæst ere Vanens Magt og Egenkjerlighedens 
Herredomme for bekjendte til, at jeg behöver udforlig at for
klare , hvorledes de kunne blive bevægende Aarsager til at man 
ej lettelig opgiver et yndet og — i det mindste eiter ens egen 
Overbeviisning — med Hæld drevet Studium.

8. Endelig kunne meget agtvoerdige og ædle Grund
sætninger tilvejebringe en saadanlver, Varme og Interesse for 
en enkelt Videnskab, at den deraf folgende udelukkende Be- 
skjæftigelse med samme maa forekomme dem, for hvilke den 
rette Bevæggrund er skjult; som en Folge af Mangel paa Re
ceptivitet for andre Arter af Kundskab, som en Virkning af 
en ufuldkommen Organisation. Saaledes kan Prædilection for 
Geometrien være Virkningen af en stærk Fölelse for den paa 
Hyidenz. sig grundede Overbeviisning..

p. Den Sætning, at kun middelmaadige Floveder kun
ne beskjæftige sig med een Gjenstand allene, bliver altsaa en 
meget upaalidelig Norm for Bedømmelsen af intellectuelle Fuld
kommenheder, ligesaa uvis som den modsatte, at gode Hove
der bör bedömmes efter det större Antal af Gjenstande r der 
formaae at fatte og bearbejde. Svaghed kan medföre en större 
Trang til Afvexling.
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$. io. Hensigten af disse forclöbige Bemærkninger er, 
at nedbryde eller i det mindste at svække nogle Fordomme, 
som kunde afholde ellers gode Hoveder fra Mathematikens 
Studium, f. Ex. at en vis Aandstorhed saavel kan være Aar- 
sag til, som Folge af, denne Videnskabsdyrkelse. Smollets 
Plaisanterier over Mathematiken ere bekjendte. Man kan svare 
ha in og hans Efterfølgere med Jaucourt'. Il est facile d'etre 
plaisant, sans avoir raison. Ogsaa den berömte Hufeland sy
ncs at have drevet Frygten for Mathematikens skadelige Virk
ninger for vidt. En Newtons, en Leibnitz's, en Eulers, en 
Fæstners hoje Alder beviser det Modsatte, og skjönt disse 
store Mænd, især Leibnitz og Fæstner, have beskjæftiget sig 
med andre til en levende Indbildningskraft bedre harmonerende 
Gjenstande, skulde de dog ikke have naaet den Höjde og Hæ
der i Videnskaben, naar ikke den störste Deel af deres Tid 
havde været den mathematiske Muse helliget.

li. Endnu bedre, end paa den negative Vej, op- 
naaer Forfatteren maaskee sin Hensigt paa <Avz positivée, ved at 
vise, at de forskjeiligste Sjels-AEvner udfordres, i höjere eller 
ringere Grad, til Mathematikens hældige Studium.

5. la. I Henseende til de af den psycholof ske Sandse- 
lighed afhængige Sjelens Ævner have vi at betragte :

A) Indbildningskraften.
1) Ej uden Grund anseet som en lykkelig Organisations Fjen

de mærke, fristes man allerede til at sætte en levende 
Indbildningskraft iblandt de til enhver Videnskabs — alt- 
saa og til Mathematikens — hældige Dyrkelse, om ikke 
uundværligste, dog saare nyttige Requisita. Dette Postu
lat troer Forf. at være des færre Indvendinger underkastet, 
jo flere Grunde man har til at overbevise sig om, at Ma- 

L 2
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thematikens roelige og med den stræn geste Fornuft Haand 
i Haand gaaende Udövelse er den slkkreste Dæmning imod 
denne Sjels-dEvner noksom bekjendte Udsvævelser.

a) I ligemaade er den Begeistrin g, hvori Phantasien formaaer 
at sætte et Menneske, et ikke foragteligt Middel til store 
Vanskeligheders Overvindelse. Og hvem nægter vel, at 
saadanne kunne forekomme i de Arbejder som tjene til 
Mathematikens Fremme ? Den höjere theoretiske Astrono
mie beviser det tilfulde.

3) En levende Indbildningskraft er en rig Kilde til Ideer af 
stor Udstrækning. Den danner — det er sandt — som 
oftest Hypotlieserj men Fornuften kommer efter med Pro
vestenen, Hypothesen verificeres enten ganske eller tildeels, 
og Videnskaben vinder derved. Ogsaa lierpaa giver Astro
nomien Exempler.

4) Visse Dele af Mathematiken udfordre en större Intension 
af denne Ævne end andre Dele. Ikke altid har den, som vil 
gjöre sig bekjendt med stereometriske Sætninger, eller med 
Machin-Læren, eller med andre udstrakte og i samme Plan 
liggende Gjenstande, oplysende Modeller ved Haanden. 
Phantasien maa altsaa supplere denne Mangel. Har den 
ikke Intension nok, til at holde de i Beskrivelserne ad
spredte Partial-Forestillinger tilsammen, saa fremkommer 
der, hvad en Mathematiker især bor vogte sig for, et for
virret Billede om det Hele og dets Sammenhæng. Man 
kan til en Prove eftersee de Beskrivelser, som gives over 
Ild- eller Damp Maschinen i den 2,1 Forelæsning af vor 
berömte Krafts Hydraulik, og i det XI Kap, af Langs
dorfs Hydraulik,
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5. 13. B) En hurtig og udstrakt Idee-Association. Uden denne 
skulle mange interessante Bemærkninger undgaae Mathema- 
tikeren j ja, uden dens Hjelp kan hans Hensigters Opnaaelse 
ofte blive ham umulig. Et mærkværdigt Exernpel herpaa 
Endes i Eulers Afhandling De Rectificatione Ellipseos §. LEI. 
Opuse. Tom. II. pap. lóo.

J. 14. C) En pod Hukommelse. Denne med de tvende fore- 
gaaende saa nöje forbundne AEvne synes maaskee mere und
værlig i en Videnskab, hvori den menneskelige Aand oser 
det meste af sig selv. Selv Videnskabens store Omfang kan 
fordre og foraarsage , at man ved Formel-Répertorier og an
dre Indretninger kommer denne AEvne til Hjelp. Men det 
lader sig tillige buvise, at man, endog ved disse Hjelpemid- 
lers Afætjenirig, maa lade det komme an paa den gode Hu
kommelses Bistand , uden hvilken man skulde arbejde alt for 
langsomt, til at''kunne udrette noget særdeles Stort til Vi
denskabens Bedste. Hr. Murhard har troet at Euler og flere 
Store Analyster vare i Besiddelse af saadanne Répertorier. c) 
Maaskee. Men maalte disse store Mænd ikke desuagtet have 
en temmelig stærk Local-Hukommelse, naar de af Excerp
ter, som rnaatte være temmelig vidtløftige, i en Hast skulde 
finde den sögte Formel? Ikke at tale om den Erindrings 
Styrke, som udfordres til at gjenkjende en Formel under 
sine forskjellige Indklædninger. Uden Eulers magelöse Hu
kommelse skulde vi ikke have erholdet denne store sit Syn 
ganske berövede Geometers Anviisniig til Algebraen, ikke 
hans Dioptrik, ikke hans Theorie over Maanetis Bevægelser^ 
ikke lians mangfoldige andre Afhandlinger, af hvilke enhver

c) Cf. Hr. Prof. Hindenburgs Arch. r. u. a. Math. 6tes H. peg, 247- 

249- 
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skulde liave hædret sin Farfatter, om han endog havde be
holdt sit Syns fuldkommenste Brug.
15. I Henseende til en sund og lys Forstands Uundværlig

lied for Matheinatikens Dyrkere, synes det niaaskee overflø
digt at fore Beviset, da denne Videnskab saa ganske, saa 
foitrinsviis, er Forstandens Verk. Imidlertid har Mathema
tiken, som alle övrige Videnskaber, sin bestemte Andeel af 
Sjels-AEvnernes Brug. Det kan derfor ikke være unyttigt, 
lier at betragte de forskjellige Forhold, hvori Forstands-Æv« 
nerne staae til Videnskaben oin Størrelserne.

$. 16. A) Den allerførste Fordring som synes at kunne gjö- 
res en Mathematiker i Henseende til Forstandens Brug, er 
logisk, og bestaaer deri, at han bør besidde den AEvne, med 
Fiinhed og Rigtighed at opdage enhver Paralogisme i sine 
egne eller andres Slutninger. Denne Fordring bliver desuef- 
tergiveligere , jo mere forviklede, jo vidtløftigere Slutnin
gerne ere. Men denne Ævne er en væsentlig Deel af det 
philosophiske Genie', altsaa kan, fra denne Side betragtet, 
ingen blive en fortrinlig Mathematiker, soin ikke tillige skul
de, om lian istædet for Mathematiken havde valgt Philoso
phien, ogsaa heri have gjort hældig Fremgang. Jeg venter 
mig ikke her den Indvending, at de fleste Slutninger i Ma
thematiken ere af den Beskaffenhed, at deres Rigtighed 
Urigtighed uden Moje kan indsees. Saa lette ere de ej altid. 
Antag f. Ex. at en paa dette Axiom :

Naar A og B have Sted, har ogsaa C Sted.
havde bygget et System , men ej beviist den omvendte Sætning;

Naar A og B ej have Sted, kan ej heller C finde Sted 
og Mathematikeren uden Prövelse betjente sig af de formeente 
Sandheder i dette System, hvad bleve da Følgerne af hans
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svage Syn? Naar Analysten, ved de forskjellige Værdier, 
han tillægger den foranderlige Störreise x, bliver vaer, at 

Værdien x = 3a giver Bröken
X2-|-2aX— ï5a^

X2 —4ax -|~3aa
den Form o

O 9

og nu vilde slutte, at samme Brök aldeles ingen angivelig 
Værdie havde,, vilde han da ikke gjore sig skyldig i en Pa
ralogisme ? Og hvor let var det dog ej ved forste Öjekast at 
forfalde dertil? — Det samme gjelder om det Spörgsmaal: 
Gives der Bröker af den Beskaffenhed, at, skjöndt behand
lede efter den bekjendte Regel, deres Tæller og Nævner, 
for en given Værdie af x, dog uden Ophor vedbliver at for
svinde? Et Spörgsmaal som Hr. La Grange besvarer benæg
tende (Theor. des fonct. anal. P. I. no. 3ç) da derimod 
Joh. Bernoulli (Opp. Tom. I. pag. 4°4) synes at ansee det 
omspurgte Tilfælde som muligt.

$. 16. Det er unægteligt, og bidrager til Mathemati- 
kens Hæder, at de Regler hvorefter, og (især) de Præmisser 
hvoraf der sluttes, ere ulige sikkrere og Indvendinger mindre 
underkastede, end Reglerne og Præmisserne, hvoraf man i 
andre speculative Fag betjener sig. Imidlertid tillader denne 
Principernes store Paalidelighed dog ingenlunde Mathematike- 
ren at gaae ganske mechanisk frem. Saaledes lærer vel Alge
braen , at Antallet af de imaginaire eller umulige Værdier af 
enhver Lignings Rödder stedse er et lige Tal. Hvoraf folger: 
At en qvadratisk Lignings tvende Rödder ere enten begge re
elle eller begge umulige. Den som nu af denne meget rig
tige Sætning vilde slutte videre saaledes : En qvadratisk Lignings 
tvende Rödder ere enten paa een gang brugbare, eller og paa 
eengang ubrugbare, den, siger jeg, vilde slutte overilet, og 
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beraaber m’g i saa Henseende paa Kæstners geometr. Abh. 
xste Sammlung, pag. 49*  No. 3o*

17. De lier anförte Exempler, hvis Antal jeg let 
kunde have foröget, vise noksom, at en fim og rigtig Fölclse 
for hver Mangel af demonstrativisk Vished i Slutningerne er 
Mathematikeren, ikke mindre, end enhver anden Videnskabs
dyrker, yderst vigtig. Uden denne Gave, hvis Mangel maa- 
skee end ikke Logikens møjsommelige Studium tilfulde kunde 
bode paa, lader det sig ikke tænke, at nogen skulde vorde en stor 
Geometer.

18. B) Den næste Fordring til Mathematikeren er lige- 
saa vigtig, ligesaa ueftergivelig. Han inaa besidde en Fær
dighed i at fatte og danne sig abstrakte Begreber og ab
strakte Sætninger. Fra Geometriens yderste Forgaard, hvor 
det physiske Legeme ved Materiens Afklædning beredes til at 
modtage Navn od geometrisk Legeme, indtil det Inderste af den 
hojeste Analyses Tempel, hvorfra man igjennem Variations
regningens og det af La Grange generaliserede Taylorske The
orems Telescoper forinaaer at omskue dens hele, vidtstrakte 
Horizont, er jo Abstraction den Vejviserinde, ved hvis Haand 
vi fores opad. Hvor naturligt altsaa , at den krafteslöse Van
drer her inaa blive tilbage !

$. 19. C) Men ikke allene AEvnen at see det Almindelige i det 
Specielle eller Individuelle, ogsaa den modsatte AEvne er 
Mathematikeren uundværlig, naar han skal gavne ved An
vendelsen af sin Theorie. Denne AEvne udgjor, efter For
fatterens Mening, et Skillerum imellem tvende Klasser af 
Mathematiker, og findes langt sjeldnere i Ordets ædleste For- 

’ stand end Abstractions-AEvnen. Grunden dertil troer jeg lig
ger i folgende Betragtninger ;



20. AEvnen at abstrahere eller at skue det Almin
delige i det Specielle eller Individuelle forudsætter Vid (inge- 
nium), det er, efter nogle Skolers Talebrug, den naturlige 
Værdighed at see Lighed og Overeensstemmelse i det Forskjel- 
U°e. Falder denne Lighed i Sandserne, saa udfordres heller 
intet videre til dens Opdagelse end gode Sandse-Redskaber og 
den fornødne Opmærksomhed eller Reflexion. Falder den der
imod ikke i Sandserne, forudsætter dens Opfindelse Opda
gelsen af Middel-Begreber, saa er denne AEvne des större, 
jo flere slige Middel-Begreber den formaaer paa eengang at 
opdage og sætte imellem de tvende Ting den sammenlig
ner, og jo flere Ting den paa eengang formaaer at sammen
ligne. Hvor vanskeligt dette end undertiden kan være, har 
man dog den Fordeel, at de tvende yderste Led af den Række 
af Begreber, som brugtes til Sammenligningen, ere givne, og 
det altsaa blot kommer an paa at finde, om jeg saa tor sige, 
een, to eller flere rationale, logiske Middelproportionaler imel
lem hine tvende yderste Led. Gandske anderledes forholder 
det sig derimod med Æonen at skue det Specielle og Enkelte 
i det Almindelige, at opdage Forbindelsen imellem en almin
delig Sandhed og dens nyttige Anvendelse. Her gives kun det 
ene Led, den almindelige Sandhed, terminus a quo ; det an
det Led, Anvendelsen, terminus ad quem, er skjult. Kun 
dette er Betingelsen, at Anvendelsen bor være nyttig, eller dog 
i det mindste opvække Interesse. Er altsaa hin Opgave, at 
opdage Middel - Begrebet, eller Middel - Begreberne, som ud- 
gjdre Overgangen imellem tvende givne Forestillinger, alle
rede vanskelig at oplöse, formedelst det Ubestemte, som der
ved forekommer , saa er det öjensynligt , at den ulige 
mindre bestemte Opgave, at finde Overgangen fra en almin-

Vid, Seli S*r.  «8oj. II Deel, II Hafte. M
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delig og abstract Sætning til de nyttige eller interessante Co- 
rollarier, som kunne udledes af samme, maa være uliae van- z o
skeligere. Forstanden befinder sig her omtrent i samme For
fatning, som den, der paa Skakbrettet skal gaae fra et givet 
Feldt, for efterhaanden med Springeren at komme paa alle öv- 
rige Feldter. Hvert Skridt, i Begyndelsen især, er Famlen, 
(tâtonnement) naar det skeer uden gode Reglers Vejledning. 
Intet Under altsaa, om der findes langt flere, som have An
læg til at udgruble abstráete og dybtliggende Sætninger, end 
saadanne som besidde den hældige Gave, at opdage slige Sæt
ningers interessante eller nyttige Side-

§. 2i. En anden ikke liden Vanskelighed i denne Over
gang fra det Almindelige til det Specielle og Individuelle for- 
aarsager Mathematlkens store Omfang. Den som er fremmed 
i en af dens mange Dele, maa naturligviis standse, naar de 
Indsigter, som udfordres til Anvendelsen af de fundne Resul
tater, netop ligge uden for denne ham fremmede Deels Om
fang. En övet Geometer foretager sig f. Ex. at oplose det iso- 
perimetriske Problem paa den omvendte Vej, det er, af den 
givne Ligning for en vis krum Linie at udfinde de forsk jellige 
Class er af isoperimetriske Maxima eller Minima, som denne 
omvendte Oplosning virkelig giver, saa er det ôjensynligt, at 
han, ved at undersöge Cyklo’iden , maa træffe paa et Mini-

eller, ved at undersöge den med AbscissernesX 0
Axe parallele rette Linie, hvis Ligning er y — a, paa et an-

d) Den mindre övede kunde til et Forsög vælge sig den forste og femte af 

de almindelige Sætninger t som findes i det denne Afdeling tilføjede 

Tillæg.



samme y'ydx.

der tilkommer den blandt alle Linier, der have

Men hvad Betydning y
r» ¿B

oe Quotienten -Û7— ? Kun den som tillige kjender Bevægelsens 

og Ligevægtens almindelige Love, og de derfra hidledede sym- 
boliske Udtryk, formaaer at give de tvende her anförte For
mer Liv og Betydning. I den rene Geometrie betyde de intet*  

2.2. Man seer heraf at det Sindrige i Anvendelsen 
af abstráete Sandheder, foruden det egentlige dertil fornödne, 
sjeldne Talent> ogsaa forudsætter megen mathematisk Erudi
tion.

a3. D) Da Mathematiken, saavelsom Philosophien, har 
sine tilsyneladende Antinomier, (Paradoxer) hvis Oplysning 
udfordrer en nøjagtig Opmærksomhed paa de fineste Forskel
ligheder i Videnskabens logiske Gang, eller i Principiernes 
Anvendelses-Maade , saa sees at Skarp sindighed er en den 
pliilosopliiske Geometer ligesaa vigtig Egenskab, som AEvnen 
at opdage de fjerneste Ligheder. Uden denne ypperlige Egen
skab skulde Anvendelsen af det i Litt. C. omtalte Talent
ofte være udsat for Vildfarelser, des betydeligere, jo almin
deligere den Sætning var, hvoraf man havde uddraget sine 
Slutninger. Man vilde f. Ex. deraf, at

sin. 2 $ + 4Sin. 3$ + + in inf. = ———

slutte, at o -p o -p o T o T • 
tigen, c)

= —-, og slutte urig-

e) Dette er ikke ¿et eneste Tilfælde , hvor den Forudsætning, at den 
foranderlige Störreise zzz. o , kan fore i Vildfarelse, n.iar man uden 

M z
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§. 24. Unægtelig behöver Philosophen en finere $k arp
sludi ghed end Mathematikeren. Forskjellen grunder sig, soin 
let sees, paa Forskjellen imellem Gjenstandene for begges Be
tragtning. Sammenligningen a£ Størrelserne og disses Former — 
endog hvor den ikke er intuitiv, — er dog mindre sammen
sat, mindre forviklet, beroer paa mindre fine Forskjelligheder, 
end de mangesidige Sammenligninger, som Philosophen har 
Anledning til at anstille. Man tillade Forf. her at tilføje føl
gende nöjere Bestemmelse af dette Forhold !

2.5. Mennesket kan enten betragte sig selv eller det 
der er uden for ham, (Verden) eller og sin Forbindelse med 
denne Verden. Altsaa dele alle philosophiske Betragtninger 
sig i tre Hoved-Classer r

1) i Anthropologlske , hvis Gjenstande er Mennesket selv;
2) i moralske, hvis Gjenstande er hans Forbindelse med. 

Vetden, for saavidt nemlig Kundskaben om denne For
bindelse bestemmer lians Spontaneitet ; og

Forsigtighed anvender den almindelige Form. Man eftersee f. Ex. 
Eulcrs Theor. Motus corpp. solid, et rigid, pag 63. cor. 2. §. 169. 
hvor der- siges , at det lille Rurn, d som et hvilende materielt Ele
ment gjennemlöber, naar en Kraft p virker derpaa, er det Halve af det 
Rum, dds, som samme, paa hvilkeiisomhelst Maade, (utcunque mo- 
tuiu , altsaa med hvilken Hastighed man end vil), bevægede Partikel,

X p d t 2 
dreven af samme Kraft p, skulde gjennemlobe, eller af dds = —t----

(ibid. §. 167) , for 

som det synes tilladt ,

enhver Hastighed Sættes altsaa ,

yrzro, saa bliver dds 2= d«
Xpdt2 ...

»——¿skjóndt

efter E. = -1---- . Forf. troer ikke, at denne Anmærkning er overflo-
2 A

dig i Henseende til den , der vilde danne sig til Mathematiker. For 
Mestere i Videnskaben behoves den naturligviis ikke»



3) i cosmologiske, hvis Gjenstand er det hele ham omgi
vende Universum. Forstaaer man nu, for Kortheds Skyld, 
ved Mdlhematisk Skarpsindighed den Grad af AEvne, som 
Mathematikeren behover til sin Videnskabs hældige Bear
bejdelse og Fremme, og paa samme Maade forstaaer de 
övrige Forbindelser af Ordet : Skarpsindighed t saa seer man, 
ved en liden Eftertanke, at den mathematiske Skarpsin
dighed maa afvige jneest fra den anthropologiske, mindst 
fra den kosmologiske.

Endskjöndt man altsaa vel i Almindelighed kan vedblive 
den Sætning, at Philosophien fordrer skarpsindigere Hoveder, 
end Mathematiken, beroer dog dette Mere meget paa den Classe 
af philosophiske Kundskaber, om hvilken der tales; thi ogsaa 
heri kan der være stor Forskjel. Man bor adskille Socrates fra 
Plato, og denne fra sin Discipel Aristoteles ; man bör erindre 
sig, at en Boileau eller Moliere ej kunne sættes i Rang med 
en Racine eller Corneille, skjöndt de alle vare gode Digtere, 
ligesom hine alle vare Philosopher. Pai tial-Overeensstemmelse 
medförer derfor ikke Total-Lighed, f)

$. 26. Da Betydningen af Ordene Vid, Skarpsindighed 
og Dybsindighed ej er saa bestandig og bestemt, som man kunde 
önske, forbigaaer jeg her, at tale om det sidstnævnte Talent, 
saavelsom om Opfinde Ise s-Kraften, da de vigtigste dertil udfor- 
derlige Momenter allerede ere berörte i det forhen afhandlede. 
Hoved-Summen deraf bliver øjensynlig folgende:

/> Endnu mere problematisk bliver altsaa Gyldigheden af den Sammenlig
ning som Hofraad Wieland har anstillet imellem Aander af en meget 
forskjellig Tendenz, Nt-wton og Shakespeare! til den sidstnævntes 
Fordeel. ”Hvor er”, sporgeren hæderlig Forfatter, ”Maalestokkenf 
her, til et maale Størrelsen af Begges Virksomhed ?”
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Mathematikens Studium udfordrer en lykkelig Blanding 
eller Forbindelse af alle de Sjelens Fuldkommenheder, som grun
de sig, deels paa en i Henseende til dens Sensorium fortrinlig 
Organisation, deels paa Sjelens indere Be c ep ti vit e t, 
deels ogsaa paa en hbj Grad af Selvvirksomhed. (Spon
tanéité t) .

Dermed nægtes ikke, at jo enkelte af disse Fuldkom
menheder udfordres i höjere Grad, i rigeligere Maal, ved an
dre Videnskabers Studium, at Digteren f. Ex. behover en hur
tigere , fyrigere Indbildnings-Kraft, Historikeren og Lægen en 
troere Hukommelse, Philosophen en storre Skarpsindighed, 
Statsmanden og Lægen et storre Talent til at uddrage analo
giske Slutninger, o. s. fr. Kun dette er Forfs. Mening : Der
som det vi kalde Fortrinligt i Sjels-AEvnerne, efter nogle Psy
cho logers ikke usandsynlige Formodning, ej er andet end en 

forfinet Virksomhed af een og samme Sjelens Grundkraft, 
da kan man med Feje paastaae, at Mathematikens hældige 
Dyrkelse udfordrer ikke en ringe, ikke en middelmaadig, men 
en anseelig Deel af denne intensive Quantitét, g')

g) Vist nok har man og Exempler paa Mennesker, som med et middel- 
maadigt Hoved have gjort Fremgang i Mathematiken. Men — eet 
er at komme frem i en Videnskab , et andet er at være oplagt for den, 
endnu noget andet at være skabt for den. Tissot fortæller, at en Mand, 
der i sit 4ode Aar begyndte at lægge Vind paa Philosophie og Mathe
matik, blev et Offer for denne sin Lyst. Mon dette skulde være hæn- 
detham, ifald han, istedet for tvende abstráete Videnskaber, havde valgt sig 
andre Kundskabs-Arter, hvorved hans Imagination havde fundet mere Næ
ring, f. Ex. Naturhistorien , Verdens-Historie, Musiken eller Digtekun
sten ? Man tillade mig at tvivle derom. Vel vilde ogsaa her den sildige 
Begyndelse og deraf flydende mindre Böjelighed have hindi et ham fra 
at gjöre stor Fremgang. Men Skade , i Sammenligning med den af
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§. 27. Efter disse Betragtninger, som sigte til at vise 
de psychology ske Betingelser, uden hvis Fyldestgjörelse intet 
betydeligt kan ventes til Videnskabernes Fremme, synes intet 
at være tilbage af Vigtighed 5 thi Geniet, siges der, behover 
ingen Regler , og hine Betingelser udgjöre tilsammen, hvor de 
ere tilstæde, det mathematiske Genie. Ikke des mindre bor 
hin Geniets Autonomie ej afholde os fra at raadföre os med 
hvad Fornuft og Erfaring i saa Henseende kunne lære os, at 
efterforske de Regler, som Geniet har at iagttage, naar det 
vil gaae en sikkrere Vej, end det inaaskee ellers skulde tage, 
om det overlodes til sig selv.

§. 2.8. Gvniets Kraft-Yttrlnger ere noget Positivt. Dette 
Positive kan ingen Regel give. Det gives af Naturen. Saale- 
ledes i Almindelighed, saaledes i enkelte Tilfælde; altsaa og i 
Henseende til det mathematiske Genie.

§. 29. Hvad Nytte medfore altsaa Reglerne I Man kan 
forestille sig Sagen ira folgende Side : De psychologiske Data, 
som tilsammentagne udgjöre Geniet, indeholde vist nok Grun
den til en i den Henseende bestemt Retning, at Geniet fortrin
lig — Universal-Geniet undtagen — drages hen mod en be
stemt Gjenstand, £. Ex. Mathematiken. Derpaa have Reglerne 
endnu ingen Indflydelse.

Nu slutter jeg videre saaledes : Dersom den aandelige 
Verden i alle Henseender lignede den materielle, saa maatte 
Geniet, uden Reglernes Medvirkning, drages hen imod sin Gjen-

Tissot anførte, kunde den neppe have gjort et ellers sundt og usvæk
ket Menneske. Hvad bliver Folgen af denne og lignende Erfaringer? 
Mon ikke den , at det mathematiske Genie maa bestaae af en 
betydelig Deel Spontane Itet, forbunden med en behiirig Deel 
R eceptivitet.
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stand — som her antages sammensat eller bestaaende afmange 
Dele — efter en Middel-Direction, som sandsynligviis blev den 
bedste y da den var den naturlige*,  det maatte paa denne Vej 
med den mindste Bekostning af Kræfter frembringe de störste 
Virkninger. Men saaledes gaaer det neppe til. De Dele af 
en Gjenstand , hvortil Geniet drages , men som det endnu in
gen Kundskab har om, ere, i Henseende til Geniet, saa got 
som ikke-tilværende, kunne altsaa ej virke derpaa, ej drage 
det til sig, ej tage Deel i Bestemmelsen af dets Retning, som 
da nödvendigen maa afvige mere eller mindre fra den för om
talte Middel-Direction. Geniets Bane kan altsaa, fra en anden 
Side betragtet, være meget ubestemt. Imidlertid er denne Bane 
ej ligegyldig, hvor der sporges om den mulig-störste Virk
ning. Her begynde altsaa Reglerne, eller, om man vil, de 
samtlige Grundsætninger, som udgjöre det mathematiske Stu
diums Crltik.

3o. Dersom det er Sandhed , hvad D'Alembert sagde, 
at gode Ræreboger i Mathematiken ikke er et endog de stör
ste Gebmetrer uværdigt Årbejde, men at meget mere saadanne 
Mænd udfordres til at frembringe de samme, hvormeget mere 
maa da ej den forhen omtalte Critik være en Bygning, som 
allene Mænd af förste Rang i Videnskaben, maaskee endog 
ikke uden med forenede Kræfter, formaae at udfore? Hvor 
naturligt altsaa, om Forf. i Foleisen og med Tilstaaelsen af 
sine Kræfters U tilstrækkelighed, her nedlagde Pennen og traadde 
beskeden tilbage ?

Mine højstærede Tilhørere bedes derfor at ville ansee 
folgende Pozjsög,, ikke som Noget, .der skal forestille Bygnin
gen selv, eller endog kun Rianen dertil, men som en halvbe- 
arbejdet Steen , der foreslaaes som et ved Bygningens virke
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lige Opforelse ej utjenligt Stykke, ¿er un¿er en beåre Arbej
ders Ilaand kunde erholde sin fuldkomne B. ugbarlied. Skulde 
Udfaldet vise, at endog denne ringe Forhaabning om mit Ar
bejdes mulige Nytte havde været et Selv-Bedrag, saa er Ta
bet for Videnskaben Intet, for dets Forf. blot den derpaa an
vendte Tid. Det K. V. S. tillade mig derfor at forelægge Det 
de Ideer, hvorfra jeg er gaaet ud, for nogenlunde at öjne, 
om ikke nærme mig Maalet!

3i. Ved Undersøgelsen af en meget udstrakt og af 
heterogene Partier sammensat Gjenstand er det godt at have 
folgende Condillac s Anmærkning for Ojne :

Quelques-uns y siger denne Philosoph i det idet Cap. af 
sin Logik, feront des tableaux plus ou moins vrais, ou Pon 
retrouvera beaucoup de choses comme elles sont en effet', 
tandis que d'autres, brouillant tout, feront des tableaux, ou 
il ne sera pas possible de rien reconnoitre. Chacun de nous 
néanmoins a vu les mêmes objets; mais les regards des uns 
etoient conduits comme au hasard, et ceux des autres se di
rigeaient avec un certain ordre. Or, quel est cet ordre? La 
nature l'indique elle même', c'est celui, dans lequel elle offre 
les objets*  Il y en a qui appellent plus particulièrement les 
regards', ils sont plus frapp ans, ils dominent, et tous les au
tres semblent s'arranger autour d'eux, pour êux.

Denne Vejviisning tro, har jeg givet Agt paa de mig i 
denne Region bekjendte Gjenstande, og det blev mig ej van
skeligt at opdage, at den Operation som kaldes Abstraclionen 
og Anvendelseji af methaphysiske Principer i Mathematiken 
her ere tvende iblandt de Hoved-Gjenstande, om hvilke den 
nys anförte Philosoph taler. Jeg troede altsaa at burde be
gynde med disse og söge at bestemme, hvad Indflydelse disse 

f 'U. Stis. Skr, 1891 II Deel, II Heefte, N 
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tvende lysende Punkter kunde have paa Rigtigheden eller Urig
tigheden af de Baner, som de forskjellige mathematiske Genier 
beskrive, altsaa, med hvad Sikkerhed man tor overlade sigtil 
den Vejledning de give, eller hvad Forsigtighed der ved at 
folge dem bor iagttages. At en saadan Undersøgelse kan 
stifte Nytte, er, synes mig, upaatvi vieligt ; den furste Deel 
nemlig, som bestemmer Abstractionens Værd, især for Analy
sten, den anden, som indeholder en Critik over Anvendelsen 
af methaphysiske Principer, mere for Physico Mathematikeren , 
thi ogsaa for den rene Mathematik er det vigtigt at dens Dyr
kere kjende de metaphysiske Principers Brugbarhed, ligesom 
paa den anden Side Abstractionens Misbrug ej kan være den 
anvendte Mathematik ligegyldig.

§. 02. Forstaaer man ved Critik Indbegrebet af de limi
terende Regler, ved Methodik Indbegrebet af de conserverende 
og ved Heuristik Indbegrebet af de extenderende Regler, ved 
Architectonik derimod, med Kant, (Critik der r. V. Transe. 
Methodenlehre, 3tes Hauptst. pag. 86*0  et seqv.) Læren om det 
Scientifske eller Systematiske i vore Kundskaber overhovedet, 
saa deler ogsaa Mathematikens Architectonik sig paa en liojst 
naturlig Maade i de tre Hoved-Dele ; Critik, Methodik, og Heu
ristik.

33. De tvende sidstnævnte Dele ligge uden for ForPs 
Plan. Han indskrænker sig derfor til at henvise til Prof. Mur- 
hards Litteratur der mathem. Wissenschaften, (Leipzig 1797. 8.) 
hvor de til Methodiken henhorende Skrifter anföres pag. 14, 

16, og nogle til Heuristiken henhörende pag. 13.
§. 34. Hoved-Sagen bliver altsaa at undersöge, om, 

naar og hvorfor Anvendelsen af Abstractionen og af de meta- 
physiske Princifier bor indskrænkes?
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35. Grundene, hvorpaa Besvarelsen af det i §. 34 
fremsatte Problem beroer, ere enten indvortes (intrínseca) eller 
udvortes (extrínseca).

36. Ved indvortes Grunde forstaaer jeg saadanne, 
som liave deres Oprindelse deraf, at Mathematiken betragtes 
som sidste Öjenieed', udvortes derimod kalder jeg dem, naar 
denne Videnskab betragtes som et Middel til andre Hensigters 
Opnaaelse. I denne Betydning gives der egentlig ingen indvor
tes Grunde, hverken i Henseende til Mathematiken eller nogen 
anden Videnskab; thi sæt endog, at Philosophien var bragt til 
hin idealske Fuldkommenheds Höjde, at den efter Kants Ud
tryk (Crit. der r. V. p. 867) var berettiget til at fore Scepte
ret over Mathematik, Naturkyndighed og alle ovrige Kund
skabs-Arter, blev den dog, efter al Sandsynlighed, at ansee 
som et Redskab for endnu höjere Hensigter , altsaa ej selv, 
sidste Hensigt^ men da vor Forstand behover visse Hvilepunk
ter, hvorfra den siden kan gaae videre frem i Forbindelsen af 
sine erhvervede Indsigter, lader hin Distinction sig alligevel 
bruge med Nytte, naar man kun erindrer sig, at den grunder 
sig paa noget Relativt og ikke inaa forstå aes absolute.

§. 37. Den Vej, som Forf. tager ved denne Undersø
gelse, er netop det modsatte af hvad den, ved forste Öjekast 
eynes at burde være ; thi han forbigaaer de udvortes Grunde 
og holder sig til de indvortes, skjöndt de förste egentligen an- 
gaae den virkelige, de sidste derimod den blot muelige Nytte. 
Grunden til denne Fremgangsmaade er tredobbelt:

1) Fordi det vilde fore til uendelig mange Sidebetragtninger, 
naar man vilde opsöge og gjennemgaae alle de Tilfælde, 
hvori Mathematiken virker uden for sig (udad), og saale- 
des grunde dens Critik paa disse saare mange og saare

N i
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forskjellige Tilfælde, £ Ex. paa dens Reaction, paa de 
n - a5 inclus, anförte Sjels-AEvner, dens Indflydelse 

paa andre Videnskaber, dens Forbindelse nied det borger
lige Livs Sysler, o. a. m.

a) Fordi en saa vidtløftig Undersøgelse endog bliver unyttig 
af den Aarsag, at Mathematikens, som enhver anden Vi
denskabs, udvortes Fuldkommenhed voxer eller aftager, 
naar dens indvortes Fuldkommenhed vinder eller taber,

3) Fordi de udvortes Fordringer til Mathematiken under visse 
Omstændigheder kunde komme i Collision med hinanden, 
saa at den, fra een Side betragtet, vandt, fra en anden 
derimod, tabte i udvortes Fuldkommenhed, li) Denne 
Collision kan, som man let indseer, ej have Sted, naar 
man allene tager Hensyn til dens indvortes Fuldkommenhed.

38. Man forestille sig derfor en med de fornödne 
Ævner udrustet Aand, bestemt ene og allene til at udvikle de 
under Begrebet Störreise hen hörende mangfoldige og ligesom 
Størrelserne selv ueensartede Forestillinger og de paa disse Fore
stillinger sig grundende Sandheder, og spörge sig selv:

Å) Vundgaaelig bliver en saadan Collision, naar Mathematiken, betrag
tet som Middel, underordnes nogen anden end den højeste og sidste 
Hensigt af al menneskelig Virksomhed, og saalænge som dens Fuld
kommenhed bedömmes udvortes, efter particulaire Hensigter. I de 
Stater, f. Ex., hvis Bestyrere paa eengang besjæles af Herskesyge og 
Lyst til Erobringer, især naar de grændse til Havet, kan Mathema
tiken paa eengang være yndet og frygtet ; det forste i Henseende til 
dens store Indflydelse paa en forbedret Land- og Söe-Magt, uden 
hvilken den Erobringslystne intet kan udrette; det andet i Henseende 
til den Klarhed, den Fölelse for Evidenz, den giver Forstanden, 
tvende Beskaffenheder som umuligt kunne yndes i Lande, hvor en 
ved mörke Begreber fordunklet Religion er eet af Midlerne, hvorved 
Magten vedligeholdes,
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Hvorvidt bör denne Aand gaae i Abstractlonens og de 
metaphy  siske Frlncipiers Brug , naar han paa det fuldkomneste 
skal kunne opfylde den angivne Bestemmelse l Naar og hvori 
bör han indskrænke sig i Anvendelsen af disse i sig selv mue- 
ligt nyttige Hjelpemidlerl

For at kunne besvare dette vanskelige Spörgsmaal, maae 
vi betragte hver af dets tvende Dele for sig.

§. 3c>. Hvad den forste Deel af det fremsatte Spörgs
maal angaaer, da forstaaer det sig Selv, at alle psychologiske 
og physiologiske Undersögelser f. Ex. angaaende en for vidt 
dreven Abstractions Skadelighed enten i Henseende til Sjelens 
eller Legemets ovrige Tilstand, lier forbigaaes, og af de for- 
skjellige Virkninger, som ilyde af denne Operation, ikkun de 
tages i Betragtning, som have en uundgaaelig og udelukkende 
Virkning paa Mathematikens videnskabelige Tilstand.

Man maa altsaa i Abstractionens Natur opsoge de F ata y 
som tjene til Spórgsmaalets Oplosning.

§. 40. Vi adskille Os selv fra de os iboende Forestil
linger. Det med Forestillings-ÅEvne begavede Jeg ansee vi for 
noget Bestandigty og Forestillingerne y Billederne, som efter- 
haanden fremkomme og forsvinde i dette Uforanderlige, som 
Modificalioner af samme. Billederne selv adskille vi indbyrdes 
fra hinanden, og finde mere eller mindre Overensstemmelse 
imellem samme. Vi erindre os at have havt nogle af disse 
Billeder tilforn.

41* I dct vi ansee vort Jeg som det Uforanderlige, 
det Blivende, hvori alle Gjenstande afbildes, i det vi domme 
om tvende Billeders större eller mindre Overeensstemmelse, i 
det vi eiindre os, at et vor Sjel nu foresvævende Billede tilforn 
ogsaa har været en Gjenstand for dens Beskuelse, erkjende vi 
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Identiteten ; i det vi adskille Os selv fra de os foresvævende 
Billeder, i det vi ere os sammes mindre Overeensstemmelse be
vidste, erkjende vi Eiversiteten i vore Forestillinger; og det 
beroer ingenlunde paa Os selv, om vi ville ansee identiske 
Forestillinger som diverse, og omvendt, eller ikke. Dette læ
rer en umiddelbar indvortes Erfaring os, og altsaa er den be- 
kjendte metaphysiske Grundsætning :

Quicquid est, est ; et impossible est ut idem sit et non sit 
ej andet end en Erfarings-Sætning, soin man liar uddraget af 
hin allerførste og allersiinpleste Selvbetragtning, og ifört et 
philosophisk Klædemon.

§. 42. Det er for nærværende, mere logiske end psy- 
chologiske, Undersøgelse ligegyldigt om man vil ansee Iden
titet og Eiversitet> som tvende almindelige Grund- eller Starn- 
begreber, eller som et Product af tvende forskjellige intcllec- 
tuelle Handlinger', ikke mindre ligegyldigt er det, om man vil 
ansee dem som de ældste og forste af alle Sjelens Virkninger, 
der tjene de övrige Forestillinger til Basis, eller tillægge andre 
af dens Virksomheds-Arter denne Prioritet'. Nok, at Forestil
lingerne om Identitet og Eiversitet med Rette kunne henføres 
til de forste Forestillinger, som Sjelen med Tydelighed er sig 
bevidst. Rum og Tid f. Ex. ere Coëxistentser, hvoraf ingen 
Deel er identisk med den anden, naar ubi og quando ere ter
mini comparationis, fuldkommen identisk derimod, naar lige— 
store Dele af det abstráete Rum eller den abstráete Tid be
tragtes i og for sig selv. Forestillingerne Rum og Tid forud
sætte altsaa Forestillingerne Identitet og Eiversitet. Det sam-? 
me kan siges om alle övrige os bekjendte Hov ed-Begreb er.

43. Af disse tvende primitive Forestillinger synes vel 
den om Identitet at være den ældste, men i Grunden ere de 
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uadskillelige og Correlata. Man forestille sig Bonnets Statue 
opvakt ved Lugten af en Rose, soin holdes nær til den. An
tage vi, at Lugten af denne Blomst er den forste Sensation, 
som Statuen liar havt, og at denne Sensation vedvarer, saa er 
den vist nok identisk for en Tilskuer, der formaaede at see 
ind i Statuens Inderste. Men ganske anderledes forholder det 
sig med Statuen. Den har per hyp. endnu ingen anden Fore
stilling havt end den, som Rosen opvakte i den. Hvorledes 
skulde da den Forestilling kunne opst.me i den : Denne For
nemmelse t som jeg nu har, har jeg havt uforandret, fra 
Begyndelsen afl Det begribes altsaa let, at Forestillingen om 
Identitet forst opvækkes i os, naar de forandrede Fornemmel
ser foraidedige Forestillingen om Diversitet. Den ene af disse 
Hoved-Forestillinger kan ikke defineres uden ved den anden.

5. 44. Ligesaa vanskeligt det er, at afgjore, hvilken af 
de her omtalte Forestillinger er den ældste ; saa vanskeligt er 
det og, i Almindelighed at bestemme den Grad af Krafts-An
vende Ise, som hver af dem udfordrer. Fine Forskjelligheder 
ere ligesaavel vanskelige at opdage, som fine Ligheder. I det 
Hele synes man at være vissere paa, at Ting ere virkelig for- 
skjellige, som forekomme os saaledes, end at Ting ere iden
tiske, fordi de synes os at være det: Eller: Vi ere mindre 
udsatte for Vildfarelser, naar vi ti lægge 1 ingene A og B, som 
vi sammenligne, Forskjellighed, end naar vi ansee dem for 
identiske. At f. Ex. det Rôde og det Blaae ere tvende for
sk jellige Farver, derom kunne vi ikke tvivle j at derimod tvende 
lignende blaae Feldter virkelig ere af samme Farve er upaali- 
deligt, da Forskjellen kan være for lin til at falde i Öjnene. 
De fleste Vildfarelser findes visselig ogsaa i de Domme, som 
fældes over tvende Forestillingers> Tings , Beskaffenheders etc.
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Identitet. Hvor ofte forvexle de mindre oplyste det Mod, som 
dErgjerriglied, Elskov, Erode, eller Fortvivlelse indgyder, 
med den tilsyneladende Dristighed, som kommer af Uvidenhed 
om Faren, og med det sande Mod, som fremvirkes hos deri 
ædle Mand, ved Foleisen af hans Pligt? Hvor ofte beundrer 
ikke Almuen det som Naade, Retfærdighed, Godgjörenhed, 
hvad den Visere fordommer som Svaghed, Grusomhed, Pra
leri ?

45. Den i foregaaende $. berörte Vanskelighed : at 
adskille de approæimatorisk-identiske Forestillinger fra de fuld
kommen identiske, har tvunget vor indskrænkede Aand, der 
hverken formaaede at opdage, benævne eller erindre sig de 
nendelig mange Nuancer, der £ Ex. adskille det ene Blaae fra 
det andet, til at gjöre sig visse almindelige Tegn (nomina ap- 
pellativdj, for dermed under eet at tilkjendegive en uendelig 
Mængde appro ximatoiisk-identiske eller homogene Forestillinger» 
Det Beqvemine, det Smigrende for vor indskrænkede Forstand, 
at kunne betegne uendelig mange forskjellige Forestillinger med 
et eneste Navn, at kunne danne sig almindelige Sætninger, som 
den udstrækker til en saa stor Mængde af Gjenstande, og ved 
hvis Hjelp den troer sig i Besiddelse afen i samme Forhold forö- 
get Kundskab, maatte altsaa være fristende nok til at give denne 
Udvidelse af Tegnenes Betydning et særdeles Fortrin.

§. 46. Disse Tegn— som man, til liden Baade for Phi
losophien, har sat i samme Classe, som de enkelte Begreber, 
de indbefatte under sig — ere at ansee som Indhegninger, der 
indslutte des större eller mindre Dele af de menneskelige Kund
skabers uoverseelige Flade, jo almindeligere de ere, eller som 
Grændser for de större eller mindre Provindser af Ideernes Rige. 
Man har saaledes, imod al sund Menneskeforstand, forvexlct det 
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Ind sluttende med dét Indsluttede, Landet, med dets yderste 
Omrids.

47. Her see vi altsaa tvende Afveje, for hvilke Phi
losophen , altsaa og M.athcmatikeren, som saadan, haver at 
vogte sig: den forste, paa hvilken han kan gaae for vidt i 
at distinguere, indtil Foi'shellen imellem de Q ing, han ad- 
skiller fra hinanden, bliver ukjendelig, ufattelig eller utæn
kelig ; den anden, den modsatte Yderlighed, som förer ham 
for vidt paa Abstractionernes Vej.

48. Hvorledes kan det sidste skee ? — I Alminde
lighed i dobbelt Henseende : Först, i Abstractionernes Dan-

D
nelse; dernæst, i Abstractionernes Brug.

49. Ved det forste , ved Misbrugen af denne saa 
nyttige AEvne, spildes en Deel af den saa yderlig kostbare 
¡Tid. Man tegner Omridser af ubekjendte Lande, moerer 
sig ved sammes Betragtning og troer tilsidst at kjende Landet 
selv, hvoraf dog kun Grændserne ere os — maaskee heel 
maadeligen bekjendte. Og dog er denne Afvej langt fra 
ikke den farligste; thi i Almindelighed mage vi det saa, 
at hine Indhegninger ej indslutte os aldeles ubekjendte 
Strækninger; vi lade Grændselinien gaae igjennem endeel af 
det dyrkede, os allerede bekjendte Landströg. Det övrige 
besætte vi med Slæder, Beboere, Produkter o. s. v., som i 
Beskaffenhed meer eller mindre , efter Sandsynlighedens 
Maalestok, afvige fra dem i den bekjendte Deel. Tage vi 
end feil, er det dog ikke ganske falsk, hvad vi have an
bragt inden for den af os betegnede Grændse.

50. Langt farligere er det derimod at nærme sig 
den anden forhen (§. 40) berörte Yderlighed. Grun
den hertil er den , ikke med en god Logiks Regler har- 

Vtå. Sels. Skr. II Ddtl , II Hefte, O
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inonerende, Udvidelse af Dictum de Omni. Det falske Axiom : 
At de indenfor et almindeligt Begrebs, en almindelig Sætnings 
Omrids liggende specielle og enkelte Begreber eller Sætninger 
uforandret staae i samme Forhold til andre givne almindelige Be
greber eller Sætninger, soin mange, der gaae frem i deres Slut
ninger fra en abstract Sætning til en anden, synes at lægge 
til Grund, kan fore til ligesaa urimelige, eller i det mindste 
ugrundede, Resultater, sorn disse vilde være, naar en Physiker 
sluttede, at en flydende Masse, som, seet fra den ene Side, 
forekommer Ojet morkeröd, ogsaa fra alle andre Sider 
maatte sees at have denne Farve; eller en Politiker, at 
Lande, hvis politiske, moralske og physiske Forfatning i det 
Indvortes blev uforandret, ogsaa i enhver anden Frastand, 
under enhver anden Beliggenhed, maatte stedse have den 
samme moralske, politiske, statistiske, merkantilske Indflydelse 
paa hinanden.

§. 51. Lad os nærmere undersøge dette! — Det Hele 
(i omtalte Axiom, det almindelige Begreb) siger man, bestaaer 
af alle sine Deele tilsammentagne, og man betragter, i det man 
udtrykker sig saaledes, det Hele som noget særskilt, noget virkeligt 
Tilværende, som indeholder Delene, og saa at sige, giver 
dem en Art af Tilværelse, de ikke for havde. Men dette er 
netop urigligt. Det Hele bestaaer i Delene og ikke uden 
ved Delene. Disse Dele ere det, som virke, som staae i For
hold til hinanden inbyrdes og til andre Dele uden for det 
Hele. Nu kan det Fiele (efter den sædvanlige Talebrug) enten 
bestaae af homogene eller og af heterogene Dele. I det sidste 
Tilfælde maa Slutningen om Virkningen af et saadant Heelt 
paa andre Hele blive vanskeligere og mere forviklet. Da 
nu dette netop finder Sted ved almindelige Begreber og Sæt-
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ber eller Sætninger, saa sees at de Slutninger,som uddrages og dan
nes af tvende eller flere almindelige Begreber eller Sætninger, bor 
proves med megen Varsomhed, paa det man ej, mod sin Formod
ning, ved Erfaring eller nöjere Prövelse skal finde Resultater, dem 
man ansaae som alrneengyldige, kun at være sande i enkelte Til
fælde. Man vælge, for Ex., en Definition paa Genie i Al
mindelighed, og en ligesaa almindelig paa den intellectuelle 
Opdragelse, og forsøge, om man, ved disse tvende Definitio
ners Fljelp kan finde en almeengyldig og alineennyttig Sæt
ning. Hvorfor ikke? — Nej! thi Genie er et almindeligt
Begreb, som indbefatter under sig liere heterogene Begreber; 
Opdragelse ligeledes. Men alle Arter af Opdragelse passe sig 
ikke til alle Arter af Genie. Altsaa lader sig ingen almeengyldig, 
praktisk Sætning udlede af saadanne tvende almindelige Ord
forklaringer.

§. 52. Anvendelsen af foregaaende Undersøgelser paa 
Mathematiken i Særdeleshed, er ikke vanskelig, z) Istrcdet for 
samme maa Forfatteren endnu bemærke den Forskiel, som 
ved nøjere Eftertanke viser sig i de abstráete Begrebers Dan
nelse. Denne skeer nemlig, ved at abstrahere fra det, som 
udgjor Forskjelligheden imellem to eller flere Forestillinger, 
en Forskjellighed, som enten viser sig i Qvantiteten allene, 
eller i Qvaliteten allene, eller i begge tillige.

z) Man veed f. Fx. at A ttractionerne for Legemer, Flader, Linier og 
Elementer ere ganske iorskjeilige F.unctioner af Dislantserne , og at 
Slutningen :

O 2
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$. 53. AlleForskjelligliederi Quantiteten bestaae i det Mere 
eller i det Mindre. Dette Mere eller Mindre kan igjen vise sig en
ten i de væsentlige Beskaffenhedens Antal eller i deres ind
byrdes Forhold. Man danner sig altsaa et almindeligere Be
greb, enten

1) ved at forvandle det bestemte Antal af væsentlige Be
skaffenheder til et ubestemt Antal af saadanne ; f. Ex*  
Begrebet om en Polygon, af Begrebet om et Triangel, 
ved at forvandle Side-Antallet 3 til det ubestemte Side- 
Antal n ; eller og

2,) ved at antage et ubestemt Forhold imellem de væsent
lige Be skaffe nheder istædet for det bestemte, som gives i

Attractionen, som et Legeme A udover paa et andet Legeme B i 
en vis Afstand, forholde sig f. Ex, omvendt, som Quadratet af denne 
Afstand ;

Altsaa forholder sig ligeledes Attractionerne, hvormed de enkelte 
Elementer i A og B drage hinanden til sig, omvendt som Quadratet 
af deres respective Distantser.

er grundfalsk. Antag f. Ex. at en Cylinder, hvis Overflades 
Radius er R, hvis Længde er L, og hvis i Axen liggende Middel
punkt har Afstanden f\ fra en material Partikel, hvis Masse jeg 
Sætter ;—• I , og at denne Cylinders Attraction var
= 2 r^A4 • tL +V(/y-iL)*+R*  — V(A+iLp4-R*]

saa svarer til denne Total-Attraction, en Eleinantar-Attraction

, altsaa langt fra ikke en saadan , som gjelder for hele

Cylinderen. Axiomet: Hvad der gjelder om det Hele , etc., vilde 
altsaa i dette Tilfælde före til et ganske falsk Resultat. At dette 
ikke skeer i den y ide Prop, i den iste Bog af Newtons Prine. Phil. 
Math., er blot tilfældigt. Dog! hvortil saa konstige Beviser? Man 
tillægger jo en paa et Billiard lobende Kugle — altsaa det Hele — 
en retlinet Bevægelse, endskjöndt de enkelte Partikler —- Delene — 
have en spiralförmig.
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et enkelt Tilfælde ; f. Ex. ved at antage trende ulige 
store Vinkler istædet for trende lige store, og saaledes 
at ombytte Begrebet om et ligesidet Triangel med Begrebet 
om et Triangel i Almindelighed, Begrebet om en re- 
gulair Figur med Begrebet om en irregulair Figur.

§. 54. En Gjenstand kan forene flere Arter af Quan- 
titet. Tvende Figurer kunne have ligemange Sider, men ulige 
store Arealer, eller ligestore Arealer, men uligestore Perimetrer, 
o. s. fr. Et givet Begrebs Generalisation i Henseende til Quantitäten , 
lader sig altsaa iværksætte paa mere end een Maade. Men i 
alle Tilfælde skeer den, ved at sætte ubestemte Tal istædet for 
bestemte.

5. 55. Da et bestemt Begreb altid indeholder mere end 
et ubestemt, saa erholdes ubestemte Begreber i Almindelighed, 
naar man abstraherer fra det Mere, som de bestemte Begieber 
indeholde. Denne Regel gjclder saavel naar der tales om 
Quantiteter, som naar Sporgsmaalet angaaer Quantiteter. Af 
Begreberne morkeblaa, ly serrón, dannes de almindeligere 
Begreber blaa , grön\ af begge det endnu almindeligere Be
greb farvet. Vilde man endnu gaae videre, skulde man er
holde Begreberne synlig, sandselig. I denne Abstractionernes 
gradvise Stigen forekommer ved synlig en Overgang til det 
Heterogene (pwaßaw èiç •ysvcç) fordi det Synlige indehol
der langt mere end det Farvede, nemlig Figur, Udstræk
ning, Bevægelse, o. s. v. Man kunde altsaa fristes til at 
antage Overgangen til det Heterogene, som en Grændse for Ab- 
stractionen i det mindste for den nyttige, naar man ikke 
derhos inaatte befrygte, at mange nyttige og vigtige Undersogelser og 
Opdagelser derved vilde hindres fra at komme for Lyset. {Euler 
begyndte sin Afhandling, H ova Tlieoria Lucis et Colorum,
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med en Undersögelse de Visio ne in genere'}. Det er bekjendt, 
at tre rette Linier, som fældes fra et retlinet Triangels 3 Vinkler 
lodret paa dets Sider, eller og drages saaledes at de enten hal
vere alle 3 Sider eller alle tre Vinkler, skjære hinanden i et 
eneste Punkt. Ved alt for megen Frygt for Overgangen til det 
Heterogene vilde man hindres fra at see, at denne Egenskab, 
mutatis mutandis t også a passer sig paa de sphæriske Triangler.

§. 56. Vi kunne derfor ingenlunde fastsætte hin Over
gang som den yderste Grændse for Abstractionens Fremgang. 
Hverken Fornuft eller Erfaring retfærdiggjôre denne Indskrænk
ning. Fornuften ikke; thi man maatte da aldrig begynde paa 
nogen Abstraction, fordi Sjelen nddvendigen maa gaae over til 
heterogene Begreber, naar den generaliserer, i det den sætter 
flere Begreber af en anden Classe til dem, som det forrige Be
greb allerede indbefatter, for deraf at danne en höjere Classe. 
Erfaringen ej heller ; thi vi have i det §. 55. anförte Exempel en. 
Preve paa, hvorledes den omtalte Indskrænkning kan hindre 
os i Opdagelsen af nyttige og interessante Kundskaber.

67. Forestiller man sig derimod Sagen fra folgende 
Side, vil Bestemmelsen af den for Absractionens Fremgang tilla
delige Grændse synes noget paalideligere :

Jo almindeligere et Begreb er, des större Omfang har alt, 
hvad deraf ved rigtige Slutninger udledes. Men paa den anden 
Side er ogsaa Antallet af de afledede Sætninger des mindre, fordi 
netop de almindeligste Begreber udmærkes ved de allerfærrestc væ
sentlige Skilletegn. Saaledes har f. Ex. alt, hvad somi Meta
physiken udledes af (og læres om) det ontologiske Begreb Ens, 
et meaet stort Onfanii, men — hvormecet vide vi med Sikkerhed 
oin Væsnerne i Almindelighed, undtagen Sætninger, som ofte ved
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en eneste Substitution kunne reduceres til identiske ? Hvor dette 
ej kan skee, bor vi erindre os Wolfs Ord:

Magna in Ontologi a inprimis attentione opus est, ne 
judicium properemus. (Ontol. 1^9.)

Hvem kan nægte, at WolfXvaæ Ret ? Hvor let kunde ikke 
en umathematisk Ontolog gjöre folgende Slutning: Et ligesidet 
Triangel har 3 lige store Vinkler. Trianglets Sider höre til dets 
essentialia. Alt hvad der flyder af essentialia er nødvendigt, og 
ikke tilfældigt. Da nu Siderne i enhver anden mangekantet 
Figur ogsaa höre til sammes essentialia, saa folger at enhver man
gekantet Figur af ligestore Sider ogsaa nödvendigen maa have lige- 
store Vinkler ? — (Man sammenligne hermed §. 5o i nærvæ
rende Afhandling.)

58. Begrebet Ens har kun eet eneste Skilletegn : Til
værelsens Mulighed. Deraf dets store Omfang; derafdetlidet Antal 
af paalidelige og brugbare Sætninger, som derfra kunne udledes.

Men, hvad Begrebet Ens er for Ontologen ; er Begrebet 
Function for Analysten.

Man kunde altsaa spørge, om almindelige Sætninger, 
som den Lejere Analysis fremstiller, kunne eller bör i Henseende 
til deres Anvendelighed, sættes i samme Classe, som de ontologiske ? 
Eller overhovedet : Om de meget almindelige Sætninger i Mathe- 
mathiken have ligesaa liden Indflydelse paa denne Videnskabs 
större Fuldkommenhed, som de almindelige, ontologiske Sæt
ninger paa Philosophiens ? Skulde Svaret herpaa falde ud til de 
inathematiske almindelige Sætningers Fordeel, have vi allerede 
tilstrækkelig Grund til Beroligelse i Henseende til den Misbrug, 
som kunde befrygtes af en over sig stigende Analysis. Folgende 
3 Fordele af almindelige Sætninger i Mathematiken synes fuld-
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kommen at erstatte de tilfældige Mangler Og Ulejligheder, der 
kunde flyde af deres Misbrug :

i) Sætte de os i Sikkerhed mod de Vildfarelser, hvortil en
kelte Sætninger kunne give Anledning.

d) Give de os i langt kortere Tid en langt rigere Kundskab.
3) Gjöre de Beviserne og Opio svingerne som oftest langt lettere, 

simplere og smukkere, end de specie liere Sætningers Natur 
tillader at give dem.

Hvortil man endnu kunde tilføje dette : At man, ved 
at gjöre dem p raktisk-nyt tige, d. e. ved at udlede brugbare 
Corollarier aj dem, ej behöver, som i Philosophien, at frygtQ 

for eti utilladelig Synthesis', thi Corollarierne maae, ligesom 
Hovedsætningerne, være analytiske, det er: til sidst være op
løselige i identiske Sætninger. Ikke saaledes i Methaphysiken. 
For at kunne anvende de almindelige, ontologiske Sandheder 
paa den virkelige Natur, maa man tage synthetiske Sandheder 
tilHjelp, i Henseende til hvis Almenngyldighed den nyere Philoso
phie har opyakt en, som det synes, ikke ugrundet Skepticisme.

59. Hvad den forste i §. 58 omtalte Fordeel angaaer, 
da lad os antage, at Diffcrentio-Differential Udtrykkets 

yd2 x + xd2y 
dxdy

Gyldighed eller Ugyldiglied, skulde proves, og at man, 

til den Ende valgte Forudsætningen y = -U , altsaa dy = 

dx in x2ddx— 2xdx2  ddx adx2
----- °g ddY =------------------------------ = ~ "i* “ * saa g^r 
denne Forudsætning

naar dx tages bestandig, ddy = ~T“ 

naar dy tages bestandig, ddx = —
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Da
Værdie, indeholder den, kunde man slutte,

n Xa 1 dxa

xddy  n (n — l) xn 1 Sx*  
dydx

í?.dx =

X-

dx
. dx = — 2,

Xa

forste Tilfælde er z = = x . --p-dxdy X3

yd2x  i 2dx2 
dxdy X * X

xd^V“|~yd2x .
altsaa Formelen----dxdy— * Tilfælde giver samme

, ingen Urimeliglied.

Man antage derimod i Almindelighed y = xn , altsaa 
dy så nxn~x dx og ddy = lix11-1 ddx +n.(n—i).xn_adx2, som 
giver

i forste Tilfælde, ddy = n (n—i)xn~1 dx2

i det andet Tilfælde, ddx = —(n—i).
X

yddx — (n — i) xn 1 dxa « — i 1men -— =--------------------------- =-----------——ja—
dydx nx”—1 dxa 11 n

tvende Værdier af z som ej i Almindelighed kunne antages lige- 

store ; kun naar n — i = — i + —, d. e. naar n zzz 4-1 , ere 

de det, Forudsætningerne y = x og y zzz give altsaa 

v-Z = uden derfor at berettige os til at antage z foren 
dxdy dxdy1 ° °

ved en virkelig Differentiation fremkommen Formel.

60. Hvad den anden i §. 58 omtalte Fordeel an- 
gaaer, da kan samme vel neppe drages i Tvivl. Alt hvad 
Kccstner har sagt i sin Hydrodynamik, fra Begyndelsen til 
45. berocr paa den almindelige Sætning, at:
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Summen af de perpendiculaire "Pressioner, som et fly

dende Legeme udover paa en under samme sig befindende 
O verfade, er Ug Tægten af et med den fydende Materie cens
arte t Prisma, hvis Basis er lig Overfladen, og hvis Höjde er 
lig Höjden af den fydende Materies överste horizontale Flade 
over den omtalte Overflades Tyngdecenter.

 . , , -, . cos. BC — cos. AB . cos. ACLigeledes er 1 ormelen cos. A = ——  : -- & sin. Ab . sin. AG
en saa almindelig Sætning, at man ved dens Hjelp bliver sat 
i Stand til at oplöse alle trigonometriske Opgaver, for saavidt 
samme heroer paa det, hvad man egentlig kalder Trigono
metrie.

Anm. Den omtalte Fordeel kan altsaa ikke fuldkommen tillæg
ges saadanne almindelige Sætninger, som ikkun lade sig bevise 
ved Induction , som f. Ex. Nepers saakaldte Regula Trigonome
trien catliolica.
6i. Hvad den tredie i §. 58 berörte Fordeel angaaer, 

vil man finde Beviserne for min Paastand i det Tillæg, som 
jeg giver mig den Ære, at tilföje den forste Deel af denne 
Afhandling. Jeg forbigaaer derfor paa dette Sted at tale ud
forligere derom, og berörer en vigtig Forskjel, som i Hense
ende til Almindeligheden hör gjöres imellem de almindelige 
Udtryk i Analysis.

Nogle have uagtet deres Almindelighed en saa bestemt 
Betydning, at de ingen videre Udvikling eller Modification be
hove, men i og ved sig selv ere forstaaelige. Til Exempel 
tjener folgende Sætning : Naar en parabolisk Curve udtrykkes 

ved Ligningen ym = am~n xn , er —-• try det 

imellem x, y og den krumme Linie indsluttede Rum, eller’.

Dette Rum er stedse m
af Rectangelet x .y.

m -j- n



nJ

Andre Udtryk ere aldeles ubestemte , som f. Ex. at det 
imellem Abscissen Ordinaten og Buen indsluttede Areal er 
= sydx, at Buen er zrz </vdx24~dy2, Krumningens Radius

ds3 
dyddx — dxildy 9

Den forste Art af almindelige Sætninger og Udtryk kun
de med Föje kaldes characteristiske , eller specijiske \ den an
den Art derimod schematiske eller hypotypiske, wro-
Tuirums) ; hvilke sidste vel inaae adskilles fra de aldeles tomme 
Betegnelser <px, fy, Fz, i£u, . ♦ . hvormed Aualysterne pleje 
at betegne Functioner af de foranderlige Størrelser x, y, z, u, 
etc.

5. 62. Angaaende Betegnelserne, da tjene de i Mathe
matiken, som i enhver anden Videnskab, til at forkorte Fore
draget og lette Undersögelsernes Gang. Saaledes ere cos. $ , 
scc. <p, istædet for Vi—sin.2<p og VTTptg.2Q t ex istædet 

saa beqvemine Udtryk, at ingen Kyndig lettelig kunde for
kaste deres Brug. At 'ogsaa en velvalgt Characteristik er et 
ypperligt Middel til at fremstille de meest forviklede Udtryk, 
i en skjon og let overskuelig Orden, er et den combinatoriske 
Analyses Elskere alt for indlysende Fortrin, til at Nogen, 
som upartisk overvejer samme, skulde miskjende en god Be
tegnelses Værd.

§. 63. Men herved maae vi ingenlunde oversee Cha- 
tacteristikens Hensigt, sorn er Korthed, Tydelighed og Orden 
i Fremstillelsen. Uhensigtsmæssigt er det altsaa, til Oplosnin
ger, som udfordre en fuldstændig Udvikling, at betjene sig af 
Betegnelser, der kun fremstille Størrelserne implicite5 hvorved

P 2
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dog maae agtes, at selv Udviklingen har sine fornuftige Grand» 
ser. Antag f. Ex. folgende Problem :

Til trende givne Størrelser a, b, c, at sætte den fjer», 
de x, af den Beskaffenhed., at Differenzen imellem alle Con» 
gnationer og alle Conternationer, som kunne dannes af disse 
4 Størrelser, er lig en given Størrelse N? Forudsat nemlig, at 
disse Complcxioner betragtes som Froducter.

oQ antag for Fiseren :
(¿z, b, c)

Conternationerne ‘—; C, Combinationerne = B , saa er, 
for Fiseren

{a, b, c, x}
Con 4 nationen mz Cx, Conternationerne C + Bx ,

alts aa, ifølge Opgavens Betingelser,
Cx — (C 4- Bx) =

eller x = N+G 
C—B

eller og, ifald N — x,
C

X C-B—i

saa sees heraf, at endog den indvikle de B e te gne Is es» 
maade stundom bruges med Fordeel, hvor Opløsningens Nød» 
vendighed synes at medføre den udviklede Betegnelses» 
maade. Man sammenligne i denne Henseende det 14de Kap. 
af Eulers Theoria Motuum Eunæ og denne store Mands Sol. 
Erobl. Isoperimetrici, for fuldkommen at overbevise sig om 
den indviklede Betegneis esmaades Ypperlighed og Fortrinlighed.

$. 64. I Henseende til de characteristiske Sætninger, 
som uagtet deres Universalitet have en vis Betydning, ifölge 
hvilken de umiddelbar kunne anvendes paa mere enkelte Til-
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stemt Grændse, som ikke kan overskrides 5 thi de staae paa 
det nærmeste Trin under de hypotypiske. Saaledes kan den

61. anförte Sætning, angaaende Arealet ^-^7^ . x. y ikke 

gjores almindeligere, thi den er den næste og umiddelbare 
Folge af det hypotypiske Udtryk /ydx, og kan ikke uden af 
samme udledes, da derimod Udtrykket for Arealet, |xy, som 
tilkommer den Appollonianske Parabole, er en Folge ej blot

af /ydx, men ogsaa af ni
ni 4" il

X. y, naar m i det enkelte Til

fælde antages = 2 , og n = 1 . Af samme Beskaffenhed er 
den i Gehlers phys. Wörterb. (Neue Aufl.) isten Th. pag. 2,63
anförte Formel, for Reductionen af en under en vis Tempera
tur observeret Barometerhöjde til Normaltemperaturen. Den 
er i sin Art den alleralmindeligste, og en liöjere Grad af 
Almindelighed lader sig ikkun tænke ved en (¿£Txßa<n<; eis ¿m.o ysvoç-

§. 65. Ved den de charakteristiske almindelige Sætnin
ger S« 61 og 64 tillagte Betydning forstaaer jeg en Relation til 
en vis og bestemt Gjenstand. Disse Sætningers Universalitet 
heroer altsaa paa den Gjenstands Universalitet, til hvilken de 
staae i Relation. Denne Relation bliver uforandret ; hvor me
get end Universaliteten forhojes. Saadanne almindelige Sæt
ninger bör altsaa, i Henseende til Nytten, bedömmes efter 
den Gjenstand, de forföres til. Har denne Gjenstand praktisk 
Indflydelse paa Befordringen af Ideer og Hensigter, som ere 
Menneskeheden vigtige, eller tlieoretisk Indflydelse paa Viden
skaben selv, saa kunne de alleralmindeligste Sætninger af denne 
Art aldrig være uden Værd, endog naar de ved forste Öjekast: 
synes kun at være Gjenstande for en tom Betragtning. Hvad 
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en Michaël Stiefel ej seer, opdager en Neper ; en Römer læ
rer os Epicycloidern.es Nytte og en Euler viser os de imagi
naire Storrelsers Brugbarhed i mange vigtige Tilfælde. Man 
seer heraf, at selv de allerfineste Speculationer kunne komme 
til Nytte in Praxi, og at altsaa Dommen om deres muelige 
Anvendelighed er meget usikker, og rober hos den Dömmende 
deels en Præcipitanz, deels ogsaa en Svaghed, sorn ej gjör 
hans Forstand synderlig Ærs ; ogsaa viser det 4de Coroll. af 
den forste Hoved-Sætning i det §. 61. omtalte Tillæg tilstræk- 
keligen et saadant Raisonnements Urimelighed.

S, 66. Der staaer endnu tilbage, at tale om de hypo- 
typiske Almeensætninger. Allerede det var Grund nok, til at 
adskille dem fra de characteristiske Almeensætninger, at hines 
Universalitet kan forhöjes, disses ikke. Saaledes er Formelen 
for Krummingsradius, i de Curver, hvis Ordinater ere paral
lele og lodrette paa Abscisselinien, et Corollarium af en lig
nende Formçl for de Curver, hvis til en foranderlig Vinkel sva- 

ds3 rende Ordinater gaae ud fra et givet Punkt : Eller r —

er et speciel Tilfælde, som indbefattes under den almindeligere 
Formel: 

ad s 3__________________

dx(dsa-|-dza)-J-z(dzddx — dxddz)
(Cf. Jac. Bern. Opp, T. î.p. 6’79)

hvor a forestiller Halv-Diametren til den Cirkel, hvis Buer (x) 
ansees som Abscisser til de fra Centret udgaaende Ordinater (z). 
Sættes a = co , saa forandres Cirkelperipherien til en ret Li
nie, og y i foregaaende Formel er her z 4- a, eller z == a ZjZ y 
= 00 , derimod dz = dy og ddz = ddy. Substitueres disse 
Værdier, da forsvinder det som staaer paa venstre Haand af 
Tegnet i Nævneren, i Sammenligning ined, det som findes
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paa höjere Side af samme Tegn, og man erholder saaledes den 
iörste Formel, som et Corollarium af den anden. Det samme 
gjelder og om den Taylorske Sætning: Naar fx = y, da er 

__ zdy z*ddy  23d3y
— X +yx + + K2.d^3- + + • • • ,

hvilken Sætning indeholdes i dette af Lagrange opdagede langt 
almindeligere Theorem: Naar y = x — zøx, og -¿x forestil
ler enhver Function af x, da er:

I.2.3... n. dy" 1 4- etc. etc.

Da man kan. antage denne sidste Sætning, som en af 
de almindeligste i den höjere Analyse, og dens berömte Opfin
der i det »4de Bind af de Berlinske Mémoires har viist dens 
Nytte ved Ligningernes Oplosning, troer jeg at kunne spare 
mig Umagen, her at anföre Beviser for Nytten og Vigtigheden af 
de almindeligeSætninger af denneArt, hvorpaa tildeels den saakaldte 
Methodus tan gentium, inversa beroer, og uden hvilke den störste 
Deel af den höjere Mathematik skulde falde tilbage i sit Intet.

§. 67. Jeg uddrager heraf den almindelige Slutning, 
at man ikke lettetig vil faae grundet Â ars ag til at frygte for 
Skade, som knnde fy de af de mathematiske Sætningers vidt 
drevne Generalisation, men tvertimod af samme kan vente Vi- 
Videnskabens Forædling og Forfremmelse. I denne Slutning 
bestyrkes jeg ©gsaa dcels derved, at et Sværmerie er mindre 
at befrygte i Mathematiken end i andre Fornuft-Videnskaber, 
hvortil Vejen er lettere og behageligere, deels derved, at Ba-
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nen opad , til den Höjde , hvor Mathematikens Dyrker sættes 
i Stand til at kaste et overskuende Blik over det gjennemrejste 
Land, maa have bidraget saa anseeligen til at danne hans 
Smag for Forbindelsen af det Sande og Nyttige, at Misbrug 
al den ved Videnskabens Dyrkelse skjærpede Abstractions-AEvne, 
bor henfores til de sjeldnere Tilfælde; endelig og derved, at 
det Egne i Begreberne om Størrelserne, det Egne i Mathe me ti- 
kens Constitution, neppe tillader scholastiske Spidsfindigheder 
Adgangen til Videnskabens Helligdom. Grunden hertil er föl»

Den Evidenz, den faste sikkre Gang, hvorved Mathe
matiken har tilvundet sig den lærde Verdens Agtelse og Beun
dring, og hvormed den vandrer sin Bane til Fuldkommenheds 
Maal, skylder den ikke sin Methode allene — endskjöndt 
jeg er overbeviist om, at sammes Andeel i Videnskabens hel
dige Forfatning er den störste — men ogsaa Gjenstanden selv, 
som den bearbejder. Begrebet Qvantitet, oplöst og sammensat 
i nok saa mange, nok saa forskjellige Dele, beholder dog 
usvækket det uskatterlige Fortrin, at dets forskjellige Dele faae 
bestemte og nöje angivelige Grændser. Deraf den Fordeel, at 
nøjagtige og fuldstændige ^Definitioner lade sig give, deraf 
Vanskeligheden, for ikke at sige Umueligheden, af at fremstille 
tvende til hinanden grænd sende og med hinanden beslægtede 
reen - inatliematiske Begreber saaledes, at deres Grændser ej 
skulde kunne bestemt angives. Ganske anderledes forholder 
det sig med de forskjellige Afdelinger og Oplosninger, som 
Begrebet Qualitet, Philosophiens og Naturrnetaphysikens Gjen- 
stand, tilstæder. Deres Grændser skjære hinanden, som de 
farvede Billeder i de dioptriske Redskaber, og tilstæde Indbild
ningskraften uopfyldte Rum, som den opfylder med sine egne 
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Skabninger; men de Lindre tillige Öjet at see tydeligt. Denne 
Grændsernes Forvirring er det netop, som er Scholastiken saa 
gunstg. Hvor herligt synes det ikke Philosophen af denne 
Art, naar han ved en Distinction imellem albedo, albities og 
albitudo kan forvirre sin Antagonist og gaae sejerrig af Mar
ken! De Ældres Dialectlk — et Töjhuus, uden hvis mangfol
dig-forsk jellige Vaaben man ikke troede at kunne forsvare en 
ved sin simple, beskedne Skjönhed indtagende Religion — er 
et indlysende Exempel paa hvad örkeslöse Hjerner forrnaae. 
De trende Grader, xätä xxvtös, xäÖ’ «uto og xaööAöv t/jwtov, som de til
lagde den nödvendig-bekræftende Proposition, deres Lære de 
Terminis, og m. 11. vise hvorvidt man kan gaae i overflødige 
Distinctioner. Men dette Uvæsen — et Foster af den forfæn
gelige Lyst til at reducere en Modstander ad absurdum og siden 
paa ny at slaae ham af Marken ved at forsvare det Modsatte, 
et Foster af Nødvendigheden, at forsvare Dogmer og Philoso- 
phcrner, som enten de vare det eller ikke, skulde være sande, et 
Foster af Klosternes örkeslöse Liv — skulde det paa ny kun
ne udbrede sig over en Tidsalder, til Irvis Ære det kan siges, 
at den mere end nogen foregaaende, udmerker sig ved en upar
tisk og fra Bihensigter renset Forsknings-Aand, hvis store og 
værdige Gjenstand er Sandhed? Og især — skulde det kunne 
finde Indgang i en Videnskab, hvor Lidenskaber og egen In
teresse saa yderst sjelden fremtræde paa Skuepladsen ? — Til 
Tidsalderens og til Videnskabens Ære önsker og troer jeg at 
kunne svare Nej.

68. Og dog have vi netop i de nyere Tider seet 
Phænomener, som, ifald Fremtiden frembringer dem hyppigere, 
ikke spaae Mathematiken den bedste Skjæbne —• Forsög, hvis 

Se/s. 5År. II Dal, Il Hefte. Q



123

forfattere neppe skulde have fort dem for Lyset, naar disse 
vel havde fölt Vægten af denne Hr. Lagrange's Yttring :

Ce me semble, siger denne store Analyst om Differen
tial -Regaingen, qu’on n en avait pas saisi la veritable théorie, 
quoiqu'on eut trouvé d'abojd les regles les plus simples et 
les plus commodes pour le me c anis me des opera
tions. (Theor. des Fonct. Anal. p. 5.)

Da den franske Geometer af det Taylorske Theorem har 
udledet alle den höjere Calculs Sandheder, og til den Ende 
givet et andet Beviis for dette vigtige Theorem, uden at tage 
sin Tilflugt til Begrebet om de uendelig store eller smaae Stor- 
relser — den store Anstods- Steen for de Nyere — kan man 
vel med Rette ansee den höjere Calculs Metaphysik som fast 
grundet, og man bot, synes mig, af Kjerlighed til Videnska
ben, afholde sig fra at overlæsse den med nye Betegnelser, 
som dog intet Nyt lære os, ikke give Videnskaben nogen vir
kelig Tilvext i fuldkommenhed, men forvandle dens Virke
kreds til et Theater af omrejsende Göglere, livor een og sam
me Acteur, af Mangel paa Personale, maa træde frem i for
sk jellige Forklædninger. Hvorfor ikke enten beholde de ældre 
Betegnelser i eller almindeligen og een Gang for alle indfore 
den franske Geometers saa beqvemme og betydningsfulde Cha
rakteristik ? Man slutter let heraf, med hvilke Øjne Forf., og 
de der i denne Henseende tænke lige med ham, nodes til at 
ansoe Hr. Glenies Ante ce dental- Calcul À), de Herr. Prof.

k) See Hr. Professor Hindenburg’s Arcb. der r. u. a. Math. 3die H. pag. 
352-356 og 4de H. p. 481-486. incl.



I 2Û

Pasquich’s T) og Grusons m) Exponential-Regninger og alle 
andre Fors'ôg af denne Art, som jeg for Resten ikke nægter 
deres övrige Fortrin. Hr. Prof. Burmanns Calcul fonctionaire 
aux Constantes ad libitum ri). Hr. Prof. Kramp’s Facul- 
tet-Regning o) fortjene alligevel en ærefuld Undtagelse, den 
forste i Henseende til den simple og vidtomfattende Methode, 
at betegne forskjellige Arter af Functioner paa ; den anden i 
Henseende til den store Nytte, den har viist sin Opfinder, da 
lian bearbejdede sin Theorie over Straalebrækningen, samt den 
vigtige Indflydelse, denne Green af Analysis har paa Regnin
gen med endelige IDlfferenzer. I övrigt maa jeg opsætte min 
Dom over Fir. Frof. Burmands Ideographie (S. Hindenb. Arch. 
8de H. pag. 5io) indtil jeg engang faaer samme at see, og 
slutte disse Betragtninger med at lienvise mine Læsere til Slut
ningen af Hr. Prof. Kliigels Recension , over Langsdorffs Hy- 
drautik, (S. det ofte anförte Archivs 6te II. pag. a34), hvor 
denne Lærde, ikke med Uret fordrer: at selv de venskabe
ligste F or hold ikke bör holde en frimodig Critik tilbage, naar sam
me kan befordre Videnskabens sande Interesse. 1 næste Af
deling, som jeg skal have den Ære at forelægge Selskabet, 
skal jeg stræbe at udvikle de Begreber, som kunne have lnd- 
flydelse paa en rigtigere Dom over de metaphysiske Principiers 
Værd i Mathematiken 5 en Undersögelse, som ej kan være Vi-

Z) Det anförte Archivs 8de H. p. 385-425; og Hr. Prof. Elem. Anal, et 
Geom sublimioris. Om Indførelsen af et f istædet for /\, d , eller J 
har noget Fortrinligt, overlades Andre at bedönime.

m) S. Fortal n til den meget utydske Oversættelse af Hr, Lagrange’s The
orie des Fonctions.

n) S. Hindenb. Arch, gde H. p. 495*499«
o) S, Hindenb. Arch, 5te H. pag. 109-112.

Q 2
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denskabens Dyrkere ukjærkommen, naar det lykkes Forfatte
ren at udfore den overeensstemmende med sit Onske og med den 
Iver, hvormed lian uafladelig vil stræbe at fortjene dette vær
dige og oplyste Selskabs hædrende Bifald.

TILLÆG
af

adskillige meget almindelige

Saetninge r.
Med Hensyn til foregaaende Afhandlings §. 5g.

No. 3. og 61.

FORERINDRING.

At folgende Sætninger besidde en höj Grad af Almindelighed; 
at deres Beviser lade sig fremstille i fyndig Korthed, endelig : 
at de ere frugtbare paa specielle, undertiden meget brugbare 
praktiske Corollarier; ere Fortrin, som have bevæget Forfat
teren, der Tid efter anden har opdaget den Grad af Alminde
lighed, de vare i Stand til at imodtage, at fremlægge dem for 
dette indsigtsfulde Selskab, for i dets Skrifter at meddeles den 
ovrige lærde Verden. Neppe kunne de være Geometriens og 
Analysens Elskere uvelkomne.



For at forkorte Foredraget, betjener Forf. sig af de 
beqvemme Hindenburgske Tegn, ej allene i nærværende Af
handling, men endog i alle folgende, som han maatte have 
den Ære at forelægge Selskabet. At Hr. Prof. Hindenburgs 
Charakteristik fortjener almindeligen at antages, vil Erfaringen 
mere og mere overtyde os om.

Förste IIov eds ae tiling»

S.(a>J<(n-l)d)m. b" =

= S.(a + (n — i) d)““' . b"

4<miSd2.S . (a+(n—i) d)™-3. b’^gd1. S.(a+(n—i)d)“-3bn+ 

+ ++m.dm—.S(a+(n—i)d).bn + i.d“S.b"— (a^nd)’”. bn. j

B e V i i s.

i) a + nd = a + (n—i) d^d ; altsaa
a) (a+nd)“ = (a+(n—i)d)'” + ”îld . (a + (n— i) d) +

4- "Í8 d3 . (a+(n—î)dj “ !‘+"JSdî . (a+(n—i)d) m-34_b-|.

4- + 4-mdm~I —i)d^ + I . dm ; fölgelig :

3) S(a+nd).”b"+I=bS. (a+(n—t)d) m . b’‘+b.m2id. S. (a+ 

+(n— i)d) . b”+b.’^d2 .S. (a+(n— i)d) m~a . b" 

+ b . m£d3.S (a+(n—i)d) m Sb’-H.+ b.md“-1 . S (a + 

+ (n—i)d) . bn + b . dm.S. b" + Const.
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4) Men tillige er S p+ndm«) bn + r = S p+(n—i)d^j ms bn 4. 
+ (a^nd)"*  . bn+ ‘ ; fölgelig

5) Naur det soin i No. 3. paa höjre Side af Lighedstegnet fol
ger efter det forste Led, b S p¿-(n—i)dd m. bn, kaldes bs, 
bliver

«)bS. (a-j-(n—1) cQ m. bn -f-bs — S {^a-p(n—1) cQ m . bn 4- 

4- (a+nd)m.bn+I
ß) (1—b) S. p4-(n—1) dj m bnz=b£—(a4~nd)m . bn + l, 

eller
7) S (a+(n—i)d) ” . bn=JL_ ^_(a+nd)m.b"j + Const.

6) Men s = "ÎI d. S (a-|-(n—i)d) 1. b" + m®d2 .g ( a +

a+ (n—i)d) m~\ b” + + 

= m5(.d . am-'b+n’iBd2 . am—“ b+m£d3am-3b + +dm.b 
= b(a+d)ni—amb naar n antages —: i .

7) I dette Tilfælde er S . (a + (n — i)d^ m . bn = an,b —
p——• ^b(a-|-d)m—amb—(a^d)m . bj Const.

altsaa Const. = ani.b^í—— . an‘ . b— a,n b . —

8)AltsaaerS  (a^n—i)d) m.b'’—. ia"'^(d . S ( a

.T. (n-l)d) “—.b',¿<m«d<S (a^(n—i)d) m - * . b’ ** 

^J<md"_,.S (a^n—i)d) .bn^.i.dm.S-b”— (<'i«J<nd)m.bnj . 

H. sk. b.



Coroll. i. Sættes a = d = I, da bliver
S.nm.b” =j4b- í.,í<ro2l.S.nm-'b"* mÍS.S.nm-V>i< 

►J ”’S. S.n”~V>i<>i< S.b”—(i^n)“ .b’J

Coroll. 2. I Almindelighed veed man om Binomial-Coëfficien-
*—1

terne at — “'~I 97 m_I97 f eller at enhver af dem er
saa stor som Summen af tvende til den næst foregaaende 
Dignitct hörende Coëfficienter,

Nu giver Formelen iCoroll. i. naar deri m—i sættesistædetform, 
at S . nra— b"= —— . ft * m—21. S . n” - 3 b” 

nm-3b" rønS n b" * S ■bn—(t >i< n)ra- b”j

Subtraheres denne Formel fra hin, for 3 • n bn , saa bliver

5. n™ b" — S. nm—1 bn = im2l.¿’n”-1 b". ►’<

>I/11-,SÍiil"':bnF'Ieó'n'"_3b" (m—i)l$’.nb"—
- (( * n)“ - (1 Í n)m-'b) J

__b . fmî(.5.nm-,b">M.I«(ni— i)5nbn-(:«<n)n-‘.nb) ; 
I —b )

Men “2t.¿’n“-1 b" = 5-nra~1 b’tfc“-’«.^nm~> bnj ligele- 
des er

i ►¥< —— — —T—- ; altsaa bliver
I — b I — b

5 ,n™ b”= -J- . 5nm- b” * —-T.
I — b i — b

rj*  (in—1)3*.  nbn— (i ^n)111-1. n b 1



en Formel, hvoraf man, ved at sætte b ------ , directe er-
r

bolder den af Hr. Etats-Raad Tetens (Einleit, zur Berechn, 
der Leibr. u. Anvartsch» m. m, Leipzig 178-5. 8vo) i Tillæg
get til det iste Kap. (pag. 54-) fremsatte Summations-Formel» 
Hr. Etats-Raadens Beviis, (ibid. pag. 56-6i inch) sammenlig
net med nærværende Corollarium , viser øjensynlig, hvor for- 
deelagtigt det undertiden kan være, at gaae ud fra almindeli
gere Sætninger.

Coroll. 3. Sættes i Hovedformelen b = i, saa maa 

det med multiplicerede Udtryk være = o, paa det

3. ^>s>^i(n—i)d^ m kan blive en endelig Störreise, det er 

nW.3 (a^(n— i)d) m~1 * ra^d2.3 (^a(n-i)d) m~I 

rndm_I . 3 Ça»Jt(n—i)d^j maae være = (a nd)m —

— ~m^ndm)

en Lighed, som for a = d — I forvandler sig til folgende : 
”2i nm_Itj«“æiS'n”_a >J< <S nm~3 m Ó’nz=^(iii)m —

— (i»I<n) = (i.J.n) ( i ,>’< n)"1-1 — i)
in$l

Fremdelesmaae —, —, —, etc. være hele Tal, saa in in ni
ofte m er et Primtal ; thi lad n'*p  ubestemt være den pif Bino- 
mial-Coëfficient, saa er den =

m . m— i . m—2 . m—3 .... (m— j ^£*1)
I • 2 . 3. 4 ................p

og et heelt Tal, naar m er det. Nu er p <7 m, og m per 
hyp. et Primtal, altsaa ikke deleligt ved nogen af Nævnerens 
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Factorer : i, 2, 3, 4, 5, . . . p—1, p; hvoraf indsecs, at
nm

o^saa — - maa være et heelt Tal.0 m

Heraf folger endelig at, naar m er et Primtal, ogsaa

(n*l)  = -5L. 3-„(■»-» * '"® .
ni 111 ** m

maa være et heelt Tal. Er nu m ingen Divisor af n^i, maa 

ogsaa, i samme Forudsætning,— 2¥_—¿---------, være et heelt

Tal. Man sætte inzzza og n^i = b, saa er ——-—- altid et 

heelt Tal, saa ofte a er et Primtal og tillige ingen Divisor af b.

Anro. Dette smukke Theorem , som Opfinderen Fermat har 
fremsat, men uden Beviis, er siden beviist af Lambert in j4ctis Eru~ 
ditorum y og af Euler paa g forskjellige Maader. Det er, ligesom 
den Tetenske Formel, et Corollarium af mil almindelige Theorem.

Coroll. 4. Sæt a = ¿q&i , saa er _2 altid et heelt Tal.
1 À * 2(^1

Men -'f-f = b*

b-H.

Saa ofte derfor acpjii ikke er en Factor af b^i , bli

:<p^I
altsaa er 1 -(l,a ~ 

ver ogsaa stedse a<j.£ i en Factor af : b2q“3jji b2<1-^ b2*1-
1 J en Hække, hvori Ledenes Antal er 

— cp Alan forestille sig nu, at b er Basis eller Grundtallet 
for et givet Talsystem, saa bliver, med Analogie til den ved 
det decadiske System brugelige Regnemaade,

Vît. Sels. Skr. II Veel, IIHafte. R
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fUdeladte Nuller, 
lige i Antallet.

b2q 2 = 1oooooo . .
b2q~4 = 10000 . .
b-’~6 — .100 . .
b2q“8 _ 100 .

y

, . . . oooooo
. . . oooooo

, . . . OOOOOO

. ♦ . OOOOOO

b6 —.............................. . . 1OOOOOO

b4 —.............................. . . . IOOOO

b2 —............................. . . . . 100
i —.............................. . . I

altsaa 1 =1010101 • • . . IO1OIOI ,

et Tal-Udtryk, hvori Eenernes Antal er Ledenes Antal i
den geometriske Række, altsaa = q. Deraf flyder folgende
smukke aritlimetiske

Theorem.

I ethvert Tai-System lader ethvert Tal-Udtryk af denne 
Form :

O) (2) (3) (q—2) (q-O (q)
10101 . . . IOIOI

sig dividere med naar er et Prim-Tal og ingen,
Divisor' af bfyt eller b— 1 .

Sa al edes gjelder Scetningen i Titals-Sy stemet, hvor b=.lo, 
for alle Primtal, undtagen 11, og 3 som en Divisor af b — zj 
deter: q—i og q—y eller 101010101 gjöre en Undtagelse, Gi
ves f. Ex, Tallet

A =.........10101010101
hvor q-=d3, saa er ■=. i 'i en Diuisor af A.
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I Tetractiken derimod er ioioioioioi — det decadiske 
1118481. Begge Udtryk have, som man let vil kunne prove, 
13 til Divisor', det forste giver Quotienten ygiy j det an
det 86037.

Anni. Af nærværende Anvendelse af den Fermatske Sætning, 
indsees Muligheden af at opdage, ved Hjelp af beqvemme Kjende- 
tegri og, saa at sige , ved et Øjekast, endog de allerstørste Tals Di
visorer. Uden Beviis erholdt Forf. dette Theorem — men indskræn
ket til Decadiken -— tilsendt af en Mand , hvis Skjæbne staaer i deu 
uheeldigste Disproportion til hans fortrinlig ypperlige Talenter, og det 
umiddelbar efter Meddelelsen af den Ferrnatske Sætning. Forf. som. 
har et eget Hang til at see det Almindelige i det Enkelte , fandt snart 
Beviset og tillige med samme dette smukke Theorems större Omfang.

Anden Hovedsætning,
Uaar

P = a>£< bxjjc cx2 >J<dx3 ^ex4^ etc.
9 9 9 / t t

P = a^bxcx2 clx3 ex4 etc.
9r 9t tt tt tt ft

P — a bxija cx2 dx3 ex4 etc.
9tt ftf ttt ttt ttt ttt

P = a ^4 bxj^cx2 ^¡dx3 i^ex4^^ etc.
etc. etc. etc.

ere givne Polynomier, og man so ger, for hvert af dem, den 
saa kaldte Gj c 11 n emsnits- Co effi cient, nemlig

 bjr^ 2cis^ 3d t&j 4e etc.
a 1^4 b c d e etc.

ttt

blijiac 3d 4e j-Yi etc.

•5« b ►Jt c d es^*t^3tc.
etc. etc. etc.

R 2
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da naar Productet qf de givne Polynomier P . P . P , P . . . 
— n sættes ■=.

aiiJiÆiJiyX-2 *J î3xj fx4 iÇ< etc.
og samtnes Gjennemsnits- Coefficient er

ß -^4 27gå 4 s e t c.
etc.

i li nr IV

siger jeg at in in in ir 111 ^^4 etc.

B e V tis.
i n ni

Log. xï=-Log. P fej« Log. P ty Log. P ty Log. P ty ty etc. 
altsaa erholdes ved Differentiationen,

ost ved at sætte x—1 , ¡D '
• I II III

— m m m m >£4^ etc. H. sk. b.
i ir in

Coroll. ErP — P = P = P = etc., og de givne Polyno*  
miers Antal er = n, bliver nm naar n = Pn*

Anm. Nærværende Corollariuin udgjör den af Hr. Etats-Raad 
Tetens (i hans Einl. zur Berechn, der Leibr. u. Anv. iter Th. 
pag, no) fremsatte Sætning, som her, efter Hr. Etats-Raadens pa g, 
j 12. yttrede Önske, bevises af reen-aritlimetiske Grunde.

Tredie Hoveds ae tiling,

Naar
W=«Fp bJí ¿Fq»JíZFr . wFz

ogw = «fp /3iq yfr . . . wfz
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(7y?, fq, etc., forestille givne Vi in c tioner af de indbyrdes 
uafhængige Störrelser p, q, etc. og a, ß, 7, . . • a, ere be
standige Störrelser)
da, naar <w —A eller — en given Störreise, er TV et Maxi
mian. eller Minimum, naar p, q, r, s, . . . z tages ligestore.

B e V i i s.

Da ~A, og TV et Maximum eller Minimum, maa
il F > Differentiationen give dW-=.dw =.o -, altsaa, naar —J>=x

d . fp
= *P  °g ~d~ =

A) o= aøp« dpgiß<f>q- dqgiy<f>r. drgigigí ^<f>y. dy giwøz . dz
B) o=« ipp-dp^ß^ p dq tfe 7 qv- dr gi gi < ^y. dygi^z. dz

Alen af A folger :

C) dz = - . dy j

Substitueres denne Værdie i B, saa erholdes
D) o

Da nu 
reiser, 
være = o ; det er :

f ,-«<?>*•  [v
= Pdp ¿fe Qdq g« Rdr g gi gi Ydy.
p, q, r, . . . . X, y, z ere indbyrdes uafhængige Stör- 
saa rnaae Functionerne P, Q. R, . . . Y, hver for sig

= Ä0P- dpgiØøq.dqgz<pr. drgigigrf'øy.dy

■f-dp*  J

<J>q <f>q
W=‘íz>z’01=‘íz •ÿz > • • • •
<p- øp <5 i pr   __  py
<t>¿ <t>p $ q <pr 'ey
f-p= r-q= r .r= r.s=....

<Py = $z'q,z-5 eller;

Sættes Q7’— p. z saa er
(pz

• — r • y — F • Z, altsaa
• = y = z- H.sk..b
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Coroll. i. Var W = ÇFp)*  • (Fq)Æ « (Fr)?,... (Fy'/P . (pz)a 
og w = (fp)Ä . (f q)'3 . (fr)^.. (fy)’P. (Fz)«—A. 

skulde Ligheden p = q ■=. r = . . . . x ■—? y — z ligele
des gjöre W til et Maximum eller Minimum; hvilket let ind- 
sees, naar disse Producters Logaritlimer sammenlignes.

Coroll. a. Sættes altsaa x — ß — y — 5= . . . v — w ~ t, da 
kan Sætningen fremstilles fra en anden endnu almindeligere 
Side , nemlig :

Naarw = A. er enten, en Summe eller et Product af Func- 
tionerne fp,fq, fr, . . .Jfjz., da bliver JF, en Summe eller 
et Product {lige got, li vilkel) af Functioneme Fp, Fq, Fr, .... 
Fy, Fz, et Maximum eller Minimum, naarp, q, r, s, .. . x, y 
tages Uge store.

Anm. At denne Sætning indeholder brugbare, praktiske Corol« 
larier; kan sees, iblandt andet, af Hr. Etats-Raad Tetens’s .Afhand
ling: Om Fleerheden af collective Stemmer etc. pag. 122 et 123.

Ej erde Hov eds ae tiling.

Naar qp forestiller det almindelige Eed af Rækken :

øb 02, ø3, <?4, . ♦ . . ø(n—1), øn,
ni

og S' forestiller Summen af alle Con — m—nationer, som kun
ne dannes af de m fürste Eed i foregaaende Række, saa er i Al
minde ligh ed

m m—i
øn = (øn.tS’ø'n— i)} £« Const.
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£ e V i i s»

SætP==(j>fcøi)(i^'øa)(i^ø3) ........ Q^øn—i)} . (i^n—i)}
n

og P=(i^øi)(i^a)(i»Jø3)........ (i^(n—a)) . (i¿4>(n—i)}

(i»5*øn)
n n—i

altsaa P = (l^øn) . P.

8aa findes, naar disse Productor indvikles,

I

n i
p = I

I
S. ø (11—

2

ø(n-
m — x

-I) s . 0 (n—
m n i

»i« s 0 (n—i) S . 0 (n—i)

n I 2 m—i

Og P =: i S . <pn ►I*  S øn Søn ^4

m n—i n n—i n-x
* S . 0U ^4 S . øn S . øn — P øn . P

2,

—i)

(B)
m m m—i
S . <£>n = S . Q (n—i) øn. S . ø(n—i)

og ved efterhaanden , istædet lor n, at substituere n—i, n- 
n—3, • • • 2, i,

& S-<p (n—i)
m
s . p (n—i) S . P (n — i)

I m—2
øn øn. Sø(n— i) >7« >J<øn . Sø (n—i)
i ' ni—i n—2

►£< øn. S.ø'n—i) 0n. S . 0)(n—l)>J?øn.Søn(—i)
Ved Sammenligning findes i Almindelighed:

(A)

in — i

S .ø(n—I)
n—i
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m n» m—i
S. ø(n—i)==S.ø(n—a)^iø(n—i). S .ø(n—a)
ni m ni—i
S.ø(n—2)—S. ø(n—3)»Jiø(ii—2). S. ø(n—3)

m ni ni — i
S . 02 = S ♦ øi øl. S. øi
ni m n:—i
ó . øl — S . øø øl . S. 00.

Da nu det under (A) staaende i foregaaende Ligninger er det 
forste Led af den næstfølgende Ligning, saa erholdes ved en

m
fortsat Substitution, S .øn ~ Summen a£ de under (B) staa
ende Udtryk, altsaa :

ni 111—i ni—i
s. øn — øn . S . 0 (n-ø(n—i).S.ø(n—2) ø (n — 3)

m^-i ni—1
. S.ø(n—3) øi. S.øo^< Const.

m m—1
eller S . øn=0’. (øn.Søfn—1)^ Const. H. sk. b.

Anm. i. Den ved Summationen tilkommende bestandige Stor
ni

reise maa tages saaledes, at Forudsætningen nzzzm giver S . 0 m zzz 
01.02.03  0(m—i)Øtn.

Anm. 2. For at oplyse denne Summalions-Formel ined et Excm- 
pel, vil jeg vælge folgende Opgave :

At finde Summen af alle Combinationer, som kunne dannes 
af tveude Led i den arithmetiske Hække :

[a, a^d , as^2d ...................................... ar*|<(n —l)<L
Oplosning. Her er Øu 22z a^(n— l)d, altsaa 0(n—1) 222: a rj« 
(n_ ?)d -zzz dn a — 2d. Fremdeles er m = 2, altsaa 

m—i i
S.Ø(n—i) z=i S (dn (a — ad)} 2= d Sn’ (a—2d) S. n*

Const. d
—• n »yH (a—2j^n Const. Sættes 112220»
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2 , saa er g (£ « = a = 3d 2a — ¿id Const., = 2a — d 

Const.} altsaa Const. =2 d— a 5 fölgelig

S.$n=S. («*(■>-, )d) (2L2^1. dfc^l (a —2d) n — (a —d))

= s. f n. n ojî I
k 1.2

, _ . . , „ (n—l)n(n^i')ad Âa(a—2d)n—a (a—d>Ti — ----------- —. 3d-
1.2.3

(n — i)n
(a—d) d. —j 2 Const.

2
Sættes n rzz m zrz 2, bliver S. Ö2 =2 a(as^d) = a2 ^4 ad 
2Z2 4ad ü’X4 ~l2 — 6ad — 2a2 tgi 2ad 3d2 2ad — z^d2 
— ad d2 3ZZ ad sjs a2 Const., altsaa Const. 2= o. Lían 
har altsaa :

Srø. Sets. Skr. Il Deel, II Hæfte,
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Coroll. Sættes a — d = I, saa erholdes

n—I. n. n^ii. 311^2 
I . 2. 3 • 4

Saaledes findes, foi n zzz 6, S. n — ———'~r~r = S*  7*  $ 

— 175 ; thi 1(2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 20, 2 (3+ 4 + 5+6) 
= 36, 3 (4 + 5 + 6*)  = 45, 4 (5 + 6) = 44 og 5.6 = 3o, 
altsaa, som tilforn, 20 + 36 + 45 + 44 + 3o “ 175.

3d2.

i

(ft — d) 5 ad Const, = 3a 2 
Const, — —— 2a2 — ad 5 fólgelig

Anni, 3, Foruden de af Eulfr i 

givne Summations Formeler for S, 11 ,

1.2. 32 . 3
. , ? . 1 n — 2.11 — i . n ™ ,>& ( a — d ) d.---------------------- A ad .

I ~ 0

hans Differential - Regning 

giör ogsaa Formulen

 m in5X51. m%^2 .... m>J(p

I • 2 ♦ 3.......................p i • 2. 3............p »1« i

ypperlig Tjeneste ved Anvendelsen af nærværende Hovedsætning.

n — 2. n — I . n . n j|<n
I - 2 „ ■— Const.3 . 4

Anni. 4*  Vilde man ikke ved den forste Summation tage den 
tilkommende bestandige Slörrelse i Betragtning, skulde man finde:

S. Ca (n — 2)d) an -—- d
1.2

(T) n zzr a t-Ji ( n — 1 ) d zzzz a •— d nd
i ----——

altsaa S 4>n. ¿2 (a (n — 2) d) = (a — d)a. —
I . 2

n. n ^SI . 211 8^4 i

Sættes n = 2 , erholdes

S <J) 2 = a 2 s>p ad = 3a 

^4 2ad Const,, altsaa



a®
r>

3

— i t

2

* d*

A
2 J •

3
den forhen fundne.

i
S

> Derimod blive Cocfficion terne
Iler findes den for a 2 nemlig

-------- — j to Værdier, som Kun ere lige—

f 3^512  ,A
V 4 >

n — 2. n — i. n
I . 2 .

følgelig, som
til , a2 og ad ey de samme. 
__  n2>I« n — 4fc.--—. — —---------) lorliøn

n — 2 . n — i . n. n i
I • 2 . 3 . 4

hvoraf man strax seer at (

n i

A
-'J ad

njj-l i . 2n i
~3 ~

• ø n = 1

n —- 2 . n -
I . 2

i3p

f n. n i
l «. >

— I . n n .
. 3 i o

n — 2 . n — i. nA
I . 2- 3J ‘

cien ten til d2 bliver

__  n—2. n-— i. n . 311—i
I • 2 • 3 ■ 4

store, naar n — 2. Man seer altsaa Nödvendighen af at tage den 
ved hver ny Summation tilkommende Constante i Betragtning.

Saaledes giver den forstfunilne Formel, for n = 3, g. $3 

= 3 . (a2 2ad d2) = 3a2 6ad t-Js 2d2 = a . ( a øji d

a 2 d ) a d . a 2 d =z a (2a 3d)»j( (a d) (a $4 ad)
2a2 3 ad a 2 ►¥< 3a d ¡^4 2d2 = 3 a2 6 ad 2d2.

Derimod giver den anden Formel:

S*  0>3 ■—z 4a* ï2ad 2d2, altsaa et aabenbare falsk Re
sultat.

.Anni. 5. Da dette Sted beqvemt tillader det, vil jeg her, til 
de af Eulfr Cale. Diff. P. I. Cap. 2. §. 62. fremsatte og til den 
l6:de Dignitet udvikklede Summations - Formeler, tilföye folgende 
af mig beregnede, for hvis Fugtighed jeg indestaaer :

X14- + 22t
9

X1 2 — ' °+ X « —x<5+ -i- *4
S 2

3 6 I 7 -V2
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S. X18 = 1% x19 + 4 x18 + 4 x37 “ T4 X1 ? + 34 X15
, <5 (5 3 £4?—x9 — 2_3^?_±x7 >¿? 714x* — A^p-x3

4 'V'TT “T9 8 X
S. X1 9 1—! x2 ° >5< i x '9 >■’’ 44 x ’8 W x ‘ ‘ ^~y- x '+ 
__ IHlx’5 4_>-?_9x<o --- X8 ►!« 2161 Xe
— ÍS¿£Í x+ ►!' 4-y?6-i X2.

S. x2° =^Tv21 >&4x2° fx” — yx-’ -'4'’x"
— 313 x,ä >í« ±-’¿/£x" — a2Å>_L X9 646o X- 
__ GJJLÜX5, 2_2£-|£-£x3 — —V/o1 1 X.

S. x21 = ^.x22 ^4x21 ^^x20 — ^x'^ljix15
— 969 x'4 JL±Ö^6£XI2 _ 2^3-¿2Aziq Xl^J-Lx8

— ±JJ_g—xö 2J.54IXX4 — —^g.LLx2.

S. X22 = 2-yX23 -jX22 V X2 1 ---  V X1 9 -4~Xr 7
__ 3_y_3 x1 y —I— x13 — aa J-P-L x11 ►!< l24/ ti x9
— 144^ ±q_Liixf — 124^_L1X3 VTV-px. 

o. s. fr.

Ved disse Formelers Hjelp, kan, naar dertil tages den i Anm.' 
g*  anførte, Sumrneu af enhver given Rækkes Combinationer, naar 
Rækkens almindelige Led er (p n , angives involutorisk , det er h. r, 
uden at foretage Coinliinationerne selv. Den ældre Analyse for
tjener derfor stedse Agtelse, endskjöndt det ey kan nægtes, at den 
ved den Coinbinatoriske Analyses Understöttelse endnu formaaer 
langt niere.

Femte Hovedsætning.

forestille en Geometrisk Kække, hvis almindelige Led

T være = ae"“1. Fremdeles være T zzz: S. ae11”1 det al-
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mindelige Led i den forste ved Summationen fremkomne Reek-
îz?

/ // / /// // // ✓// 
ke G, T = S. T, T = S. T , etc. det samme for G, G, etc.

(m)

al Isa a G en ved den m:te Summation fremkommen Rakke, hvis
(m) 

almindelige Led er T , saa siger jeg at

B culis :

1) Sættes m = o, saa erholdes det almindelige Led i Ræk-
O O /*  n--- I

ken G, det er, i Grundrækken selv, eller T = ^e —oja: 
o n —i

(e — i ) — ae

2) Sættes m — i, erholdes T = (e — a:(e~i)
n

■— _ZZZ_ . et af andere Grunde allerede bekiendt Udtryk.

3) Da Sætningen gjclder for to paa hinanden folgende 
Tilfælde, m ■=■ o og 111 — 1, kommer det Kun an paa et al
mindeligt Beviis for, at Sætningen ogsaa gjelder for den 
m*i*  i ),e Summation , naar den er rigtig for den mte . Men 
dette bevises paa folgende maade :

4) For enhver Række

A . . . 7, c, f, etc.

er i Almindelighed :
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(O W (3) (4)

A . • . x, a^ßi <z*̂ß^7 1 Älr/SiJiyjJiS» etc.
//
A . . . x, sxtfaß) 3x*&2ß  ?%f71 *\x  3'32Z> etc*

A • • • x i P » bx^3ß^7t 10# sji 6/3^ 37^5, etc.

altsaa
(r,î) m. ms|<i m. m »Ji 1 . m sj< 2
A . . , xt mx ^/3, —»^mßV7i — - a

m.mÄi
"~I . 2 ~ ß m 7 ’ etC*

eller, efter Hr. Prof. Hindenburgs Betegnelses niaade :
(m) m ni>¥il m ir.^2
A . . . Xi tøfi, * 53 « 91/3 7,

etc.

(m)
5) Deraf erholdes det nte Led; A, det er,

(m) m^n—I* —I m»J(n—2* —2 mÿjin—3* —3
T = «DÎ*>J|  Wß*  SD? 7 X

«) Eller og man finder
(m) n . n ^8 I . Il »Ji 2. ... (n |¡Jí m —- 2)

i. 2. 3....................... (m — 1 ) Ä
A (n — 1) n, (njj. 1) . ■ ■ (n 4. m - 3)

1. 2. 3 . . . . ( m — I)
n»J(in—2®—I nÿ&rn—3 e—I n^im—4®—1

= 93? X o^i 93? ß 93? 7 ; Ji !/.

Anvendes det sidste7)

n— I ae
ii>J$m—5 ®—I

»I« 93? a e3 »Ji ïji

n^ra—3 ®—ï
93? a e >Ji

ms — I
93? ae" 2 »Ji

af disse almindelige Udtryk paa 
den geometriske Række, erholdes det almindelige Led:

il »Ji tu—4 ®—1 
93? ae-

(m) nsjim—2®—I
T = 93?a£«

»

; altsaa og
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(uitjui) —i n>pm—2 uspia—3
T =: ØD?aip SDJaeiJi ©ae2 kp

►p ØD? ae" ^ae11 \

8 ) Nu er i Almindelighed :

n|Jtm__ i (m)

det er, — — W?a»p T. e (Cf. No. 7).

r 1—-I r—I* —I
£02 — ØDt =s 0)t ; altsaa bliver

njpm—i nppm-
T . (e—-1) == — ØD? a

nSp:n—3 ®— I
►p ØD? ae1 up sp ae11

9) Da nu Hovedformelen per hyp. er vigtig for den mte 
Summation, er

11) Udvikles (e—i)m i Tælleren af den i No. 10 frém
it

satte Brök, og substitueres Værdien af T.e (No. 9), saa er*  

holdes, efter Divisionen med (e — 1) :

(n»pl)
T



Men

. h

i . IU

°g 3

altsaa er

= ( m i ) .

for en ubestemt

3

ind sluttede,/
(

14) Adderes derfor (*i  N:o 11) det i
K 

saa erholdes : '

Dignitæt af, e f. ex.

m0îem r

n — i

n^Sin i
ÛK =

i .
i, 2.

in __ r
. r

(tn — r^ i )

. r

in 2 -3-~

i3) Fremdeles er, 
den (in— r)ta ,

in. ni->3î.eni-r

il r 

m-i^ =fordi m .

• . ♦ • • n

J1^4¡>1— I

(m n) .

in . ni 
(m —r).

e — (in 1 ) . Vdl
(íni^íi)
T
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Man
=x^ i,

sætte, i foregaaende 
og multiplicere med

(m) 
Corolla i* Sættes e — 1, maa Tælleren i Udtrykket for T nod- 

(ni) 
vendigen forsvinde, fordi Nævneren forsvinder og T dog ik
ke er uendelig stor, saalænge n er endelig. Man har altsaa i 
Almindelighed folgende Oplosning :

15) Men det samme Udtryk erholdes, naar, i Formelen 
(iu)

for T, m *1*  i sættes i stædet for m. Altsaa gjelder Sætningen 
for m *1,  naar den er rigtig for m. Da dette nu har 
Sted for m =0 og m = 1, saa fölger, at Formelen ogsaa gjel
der for m = a, 3, 4» & etc.; at den altsaa er alineengyldig 
for alle heele og pofitive Værdier af m, og andre kunne her 
ikke tækkes, II. sk, b.

i

11 ►J* i *** n ►ji 2

Coral. 2.
eller n = 
ver Integrationen :

Corollarium, n — 1 = x
Differentialet dx, saa gi-

* n

____1_______ 1 _ , n’-1^

Vid. Selí. Skr. II Deel y II Hæfte. T
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3 log. (x^3) — * ♦ . . ni log. (m x)

en Formel, som jeg allerede har anfört i Forerindringen til 
mit Bidt ag til den geom. Evolutions ^Theorie, som findes i fo- 
re^aaende Bind af Selskabets Skrifter»O

Cl

I æ
Coroll, 3. Da

= mty, log. (i x) --- 2.míS log. (2 x)

►Jt 3-in^- log- (3^ x) — ... ►!< m log. (m»Jí x).

Anm. lz Man seer let, at saavel det forste Integral, som det 
andet, udtrykkes ved en endelig Række, naarmeret lreeltTalj thiisaa 

Fald udgjöre Binomial - Coëfficienterne mQI, nl(£, ....
en endelig Række, som et Sted afbrydes.

m

(x «’l** I ) ^2) (x m )
1.2.3

Anm. 2. Da m er ubestemt, saa vel som x, horer
i

til de saakaldle inexplicable Functioner, altsaa og Fi>£«x7i'~ elkr
i

. ( Cf. Euler’s Calc. Diff. P. III. ¡Cap. 16.). Des 

mærkværdigere er foregaaende Oplosning i Coroll. I. Naar nemlig 
dx

®kal integreres , maa Bröken

I
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*

oplöses i Factorer, Dette kunde, naar man kjcndte Factoreries 
Antal, skce efter de bekjendte Methodcr, men vilde dog altid, 
for store ni, udfordre en vidtløftig Beregning; meget mere, naar 
Factorernes Antal (i Nævneren ) er ubestemt.

xa

X3
I .

Tillæg. Sættes S = <y. ti x jjd <y xa ^x3 g x4 s* 5 
etc. saa erholdes

Cn)
--- *■ (n x »Ji

etc. in co .
ved Cocfficientern.es n Gange gjentagne Summationligesom i
No. 4 af foregående Beviis. Derimod erholdes

n. n — i
I , 2S (i—x)n= S — (ß — n ä)k ¿V.

elc-

ved de samme Cocjficienternes n Gange gjentagne Differentiation.

Deraf folger 1 zzz S ( i — x )n . u Sa
(l~x)

eller: S == VW. S(n) ; det er :

Enhver Række er en Middel proportional Række imellem tven
de andre, hvoraf den ene fremkommer ved Coefficienternes n 
Gange gjentagne Summation, den anden ved en lige saa ofte 
gjentagen Differentiation af samme Cocfflcienter.
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Her ere altsaa Coëfficienterne :

1 > --- T, *5*  T> ---  7» V>--- *rr>  *í*  TT> etc
Summerne i, = , , T.W-7> TöYtT> etC*

Differenzer rL2y —^o_? ►F7-2.4T, «C.

Altsaa A. tg. x = xV(l X2 kp tVt x4 T.T.T-7 x<5

x8 etc- ) . (I — t X2

t8t X4 --- X6 ££ X8 — X10 — etc. ).

Aran. 3. Da —. (i - X2) = I - | X! >fcT8T X4

12 v<5 ¿Td 16 VS _____ 20 YIO tXdY.y X y. y X ----  y.TT X Te ♦

I
og Log. nat. T^T = — X2 ^X4 — f X5 | x‘ 

í v’O Æ• y X Fj^ ♦ 4 ♦

eller Log. nat. ( i >J< x2 ) = £ X2 --- X4 f-g- Xff
__  16 y8 feSrf 20 Y I 6---  Y+ X to7 X ---- . ♦ ♦
saa bliver , naar disse tvende Rækken adderes :
A. tg . x. ( i — x2 )

— Log. nat. (i x3) = 1— T*T X3

*}*T.y.T  x*— y.y.y X6 fcjj* 8 —y-A-iTX10 ►&...♦
I 2n

Æ ---------------------------------- x
’5_n. (an—1) (2n^ I)

en Række, som meget stærkt convergerer, da dens almindelige Led

4 n3 — n

Sjette Hovedsætning.

F x forestille enhver Function af x, som jeg antager saa- 
ledes beskaffen, at F x < x, saa at x — Fx kan sættes = 
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^x; fremdeles være tpx—F. = x, — F.^x — ø x, o<s.v. 
saa bliver

, „ (n) (nb^l)

x = Fx »Js F.øx^F.Tx^F.øx>i<F. øx^>J<F. øx»^*  x.
Beviset behöves neppe.
I Tal være x = x, saa er F x = 4, altsaa ø x = 4, F ø x 

= 4, ø x = 4, F ø x = 4, ø x = ^, F ø x = ^T, i x 
= W-'ST f etc*

Man danne nemlig folgende Tal :

etc.

I. i i = 2
1 . 2^1 = 3
2 , 3 ¿«S I = 7
6 . 7^1 = 43

42. 43 i = 1807

saa er 1 = i f I ►!< sy viö? *5*  »5< • • • •

Anm.. Dette Princip er, hvorom egen Erfaring kan overbevise 
enhver, en rig Kilde paa Suinmationer a posteriori. Det samme 
gjelder om folgende, mere almindelig bekjendte.

S y vende Hov e dsaetnin g.
Haar

A) øi, øs, ø35 04, 05', . . . . etc.

er en uendelig aftagende Række, hvis Led naerme sig til o, 
og man dercf danner Functionerne
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$ 4 = 4' 4
Q5 — Q 6 = tp 5
@6 — <p7 = ^6 

fr.

saa er B) (pi i ^4- \p 3 >T«¡ y4 ►Js 45 . . .
Beviset Jinetes ved en simpel Addition,

Exempel. i. A) 1, ... er en saadan Række
altsaa er B) 1 = k tó • • • * som age

rede er bekjandt.
Exempel. 2. Af Rækken 1, i-, etc. in go erholdes

1 = T.1? * å.y ® Jy * -J ♦
i __ r i i
n = (ns^üi) (“^«3) *5**5«  ♦ •••

I I I I n— i
altsaa i — n := I<2 ie^s 2 g (n—j^n = n

en allerede af andre Grunde bekjendt Summation.

A.

altsaa A.

►I*  A- lS- I nT" ’ •• 
en Række, som, for m = i, giver

ill i
Ex. 3. A. tg. — A. tg. ~ ¿4 A. tg. —V A. tg. —3y

. . . giver i Almindelighed :
(y>5n) 1_ »______ . ,

•i = A.tg. , -A.tg. =A.tg----------------
m“ mo - , 2 5,>¿n
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n—I _ n(n —i) n2(n —i),
4 = A* ’fS- A; n3 A- *£•  «5 I

n5 ( n — I )
A ls- “ïïnÿTx- *5**5*  • • •

Anm. Det Summations - Princip, som indeholdes i nærværende 
Hovedsætning har, blandt andre, den fortræffelige Analyst, Hr. 
Prof Pfaff, med Held og Skarpfindighed anvendt paa mange flere 
saadanne Rækker, som den i sidstanförte Exempel betragtede. 
Det fortjener derfor uagtet dets Simpelhed stedse at anföres, som- 
en Kilde til smukke Opfindelser i Rækkernes Theorie. Forfatteren 
som troer, tilstrækkeligen at liave lagt Nytten af de meget Almin
delige Sætninger, i Analysis, for Dagen, slutter derfor denne Deel 
af sin Afhandling med en til den Geometriske Materie de sectione 
Spatii henhörende meget almindelig Sætning , hvorved et af vores 
berømmelige Gerner fremsat Problem meget let opløses. Den ud- 
gjör fölgeude

Ottcjide Hovedsactriin g*

Naai' en Curve EF, Fig i. er saaledes beskaffen, at den 
ved en anden Curve CAD begrændsede Tan gente 7' LMN sted
se h&ve Beröringspunctet M i Midten, d. e. at LM zzz MN, 
saa siger jeg , at disse Tangenter , hvoi' de end röre Curven 
EF, dog Arealet LANML som de afskjære, stedse er det 
samme, det er, at LANML = e7t given Störreise AL

B evils*

i) Man tage' paa EF et ved N uendelig nær liggende 
Funkt og drage derigjennem en Tangente Imn, saa er lm~mn*



2) Altsaa IM ~ Mm og Mn = mm — Mm = lm
— Mm ; Jölgell^ IM — Mn = lni Mm — fim — Mn) 
= X Mm = ot fot di Buen Mm bliver uendelig Uden.

3) Altsaa IM zzz Mn. Da nu LM — MN, og LAMI = 
Zl. NMn saa sees at Sectorerne LMl ost NMn maae være 
lige store.

4) Altsaa er nALMn LMl = nALMn NMn
d. e. nAln — NALN

5) Naar altsaa NALN = A12 , er enhver anden Sector 
nAln = A2, altsaa = en given Störreise.

H. sk. b.

Coroll. i. DME (Fig. 2) være en Hyperbel og CA, CB dens
Asyrntoter : TV en Tangente til den krumme Linie i M; en
delig PM en med CB paralel Ordinate, saa veed man at Sub- 
tangenten PT zzz CP, altsaa og VM = 1SIT. Den Apolonion 
Hyperbels Tangenter afskjære altsaa imellem dens A sym
ptom et uforanderligt Areal, eller /\ C TT — A2.

Anm. i. Dette kan og sluttes deraf at CP.PM i Hyperbelen er 

en uforanderlig Störreise 5 at fölgelig aCJ. PM. Sin . A zzz CT.^CV. 
Sin. A det er, /\ CVT maa være et uforanderligt Areal.

Anni. 2. Af tvende i Henseende til Storrclse , Figur og Be
liggenhed givne Triangler ved een og samme rette Linie at af- 
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(Fig- 3) er et øf Sal. Gerner fremsat Problem , Jer laJer sig op- 
löse ved tvende Hyperboler. LMN og lmn som beröres af TV, 
den forbingte rette Linie. Men da der i hver Triangel give 
tvende Vinkler, altsaa tvende Hyperboler, som komne i Forbin
delse med tvende Hyperboler i den anden Triangel, altsaa give 9 
Forbindelser, fölgelig 9 forskjellige Beliggenheder i'or den sögte 
rette Linie, saa indsees tillige at den sædvanlige analytiske Op
losning maa fore til en Ligning af 9de Grad.

Co roll. 2. N'aar Parabolerne CAD og EBF fFig. 4-) have en 
fælles Axe og en fælles Parameter, saa er VM = Mv fo?' 
enhver Tangente Vv til den indere Parabel', thi, naar ZM, 
parallel med Axt n AX, skjærer den ydere Parabel i L, og 
Tt berörer denne Curve i L, bliver Tt parallel med Vv og 
LZ en Diameter; altsaa VM = Mv. Det er altsaa overmaa- 
de let, at afskjære ligestore paraboliske Rum = et givet Rum 
gAhBg , som afskjæres ved den paa Axen lodrette Linie gh.
Coroll. 3) Det samme gjelder om Ellipsen AEBD, Fig5. naar 
fra samme et Rum = gbliBg skal afskjæres. Man tegne en 
anden Ellipse aebd , af den Beskaffenhed, at Cm : CM — Cd: 
CD — Cb:CB, saa fdiger at Tangenterne TMV og tmv ere 
parallele; altsaa, da tmv bliver en Ordinate til Diameteren 
MC, tm = mv. Det samme gjelder, mutatis mutandis, om 
Hyperbolen. Altsaa udfordres, til Af skj (Bringen af givne Rum 
i de coTiiske Sectloner , altid en Section af samme Art.

Slutning. Hvor mange og vigtige Folger deraf endog af dehim- 
pleste almindelige Betragtninger kunne uddrages, baaber F'oif i 
dette Tillæg tilstrækkeligen at have beviist. Ilan slutter derfor 
nærværende förste Afhandling med det (Jnske, at lians Arbeide 
af Mestere i Videnskaben maa vorde læst med Velbehag, af min
dre övede med Nytte.

Selsk.Skr. IID tel, II Hafte.
«5-3X333*
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med

enkelte og sammensatte Jord- og Steen-Arter med Hensyn, 
paa deres Beqvemhed til Glasagtighed og dennes Anven
deli plLed ved Kobber- og Jern-Ertzers Smeltning > samt 
Forså g og Bemærkelser , angaaende^ 3 de Obsidian- 

Arter fra Island , med flere Bjergarter samled*  
udi hosfölgende Tabeller,

Af

F. II. MULLER,
Justitsrådd.
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.Det er allerede en Tidlang siden, at Professor Pott udarbej
dede mange og ikke mindre v'gtige Forsög, ledsagede med Be
tragtninger, angaaende de enkelte Jord- og Steen-Arters I or*  
hold i Smelt-Ild. Hans Forsög gik i Almindelighed ud paa, 
at opdage disse Legemers Forhold, deels i og for dem selv, 
deels i Beblandelse med hverandre og deels med Tilsætninger 
af Saltarter og metalliske Kalke; men som det synes i Sær
deleshed at opdage og fastsætte deres Beqvemhed og Anven
delse for ildfaste og usmeltelige Masser, som gavnlige ibr va
rige Ildstæder, og de udi stærk Hede brugelige Kar, saasom 
Digler, Retorter og Kolber med mere deslige.

Om Beskaffenheden af hans Forsög, ligesom og de der- 
udi brugte Materialier, om hins Smlteapparat, samt om Re
sultaterne af hans Arbejde, kan man erholde detaileret Kund
skab af hans derom Bekjendtgjorte : Chymische Untersuchungen 
der einfachen Erden und Steinarten, mit Anhang : som udkom 
i Aarene 1751 1764 °g
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Ihvorvel Pott, ved bemeldte hans møjsommelige Forsög, 
i Særdeleshed havde det Formaal at fastsætte den eene Hoved- 
Egenskab, nemlig den Usmeltelighed som Jord og Steenar- 
terne have i deres enkelte naturlige Tilstand, og som endvi
dere til gavnlig Brug kunde gives dem ved en bestemt Sainmen- 
sættelse, saa var han dog nødsaget, for nojagtig at angive sam
me, at anstille Undersøgelserne saaledes, at han derved kun
de finde Grændserne imellem Usmeltelighed og Smeltelighed, 
som den anden Hoved-Egenskab, der yttrer sig ved deres Sam- 
mensættelse og Anvendelse i stærk Hede.

Disse Undersøgelser, afvexlende med forskjellige Pro
portioner, gave Anledning, at kjende Jord- og Steen-Arternes 
saavel smeltelige som usmeltelige Forhold, dog ikkun for saa- 
vidt, som det svarede til forbt meldte hans Hensigt ; imidlertid tjente 
hans Forsög til, at derved erfaredes hvorledes og under hvilke 
Regler den eene Jordart burde blandes med den anden, for 
af begge at tilvejebringe en Fuldkommenhed eller Gavnlighed 
til en ildfast Massa, som ingen af dem ejede i deres enkelte 
Natur.

Unægtelig vilde hans udstrakte Forsög, som de forste i 
sin Art, have naaet det af ham tilsigtede Maal og Sagen for 
det heele have vundet meget, dersom han i Angivelserne af 
de brugte Bjerg-Arter havde været nojagtig nok, og hans Be
stræbelser havde været foretagne meden saadan Smelte-Anstalt, 
af hvilken han kunde have lovet en altid træffende og bestemt 
reen og eens varig Hede og som ikke ior hvert Forsög, tvert- 
imod som det behøvedes i disse Undersøgelser, havde udsat ham 
for de betydeligste Vanskeligheder, i Henseende til de derved 
indtrufne Misligheder, Diglers Væbning, Knusning, Ildens 
oftere Standsning og Indblandning af Aske i Materierne med 
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mere, som ved hans Smelte-Apparat vare Uovervindeligheder 
og Aarsager nok til saadanne Forsög, om hvis deels Urigtighed 
og deels Upaalidelighed han, af medtidige Lærde, ikke aldeles 
urigtig men dog for haardt er bleven erindret.

Imidlertid har dette Arbejde saaledes henlagt som Pott forlod 
det, uden at man af de gjorte Anmærkninger liar taget Anled
ning at gaae videre i denne vigtige Sag, som man dog vist 
burde gjöre, naar man seer hen til den Nytte, som der vil 
flyde af at kjende saavel disse Materialiers udstrakte Egenska
ber, som deres rigtige Anvendelse i Ild-Arbejdet.

Disse Omstændigheder O£ den gode Sa<*s  Fremme forenede 
med den Anledning jeg har havt, saavel til at blive bekjendt 
med de heroinhandlede Jord og Steen-Arters Forhold i Ilden, 
som til at kunne udvide Kundskaben om samme, i bemeldte 
Hensender, med den fornödne Paalidelighed, have opmun
tret mig til at tage fat, hvor Pott har ophort, hvilket jeg haa
ber vil have et heldigere Udfald, formedelst den fortrinligere 
Adgang, jeg haver til at gjöre de her fornödne Forsög, med 
Anvendelse af den fuldkomneste mecbaniske Hede, og paa 
en Maade, hvorved de udbragte Resultater ere behandlede ef
ter Regler, som kan give Sikkerhed for deres Anvendelse i 
Ild- Arbejdet.

Men da min Hensigt med dette Arbejde, som jeg herved har 
den Ære at fremlægge for det höjrespective Videnskabernes 
Selskab, i Særdeleshed angaaer, derudi at bestemme og anvise 
Jord- og Steen-Arternes Be<|vemhed eller Smeltclighed , som 
og deres anden Hoved-Egenskab i stærk Hede med Hensyn 
til sammes Anvendelse for Ertzers Smelt- og Scheidning : saa 
bliver jeg saa meget rimeligere staaende ved samme, som Be
tragtninger, der tillige angik deres Usmeltelighed, med hvad 



i6o

derved endvidere burde siges, ville medtage et större Rum 
end her tillades, dog, for saavidt skal denne sidste Egenskab 
ej vorde overseet, som samme kunde blive en Hindning for 
den af mig tilsigte le Maal : Smeltelighed forErtzerne.

Da det nu ved Ertzerncs til borlige Smeltning, som erHoved- 
Formaalet af dette mit Arbejde, fornemlig kommer an derpaa, 
at denne skeer paa en Maade, hvorved det indblandede Me
tal, med meest muelig Skaansel kan blive skildt fra Biergarterne 
hvormed det af Naturen er blandet, og denne AdskilLelse er 
af den Beskaffenhed, at Biergarterne dertil, er ligesaa nødven
dige, som uundgaaelige, nemlig: at de i fürste Hensyn skal 
tiene som en Flus, hvorudi Metallet, baade skal blive ren
set og samlet, saa har man at see derhen, at Biergarterne saa- 
ledes blive brugte, at disse tvende Hoved-Omstændigheder kunne 
blive opnaaedc, helst at Biergarternes Smeltelighed maae for
anstaltes at skee med samme Villighed som Metallets, i det mind
ste ikke seenere, om Metallet ikke forinden skal blive forbrændt.

Og paa det at den her omtalte Ejeigarternes Smeltelighed, 
samt Nödvendighed for Ertzernes Smeltning, maatte vorde des*  
bedre indseet, bor derom nærmere tilfojes.

Beskaffenheden, Nytten og Nødvendigheden af Bjergar
terne for Ertz Smeltningen vil best skjönnes, ved at indsee, 
at samme skal virke og gavne i de store Ertz-Smellninger 
paa samme Maade, som de luudsaltagtige Smeltmidler, nemlig 
den saa kaldede sorte eller hvide Flus virker ved Ertzers Prø
velse i Diglen, i hvilke begge Tilfælde en flüssig Materie ingen
lunde kan undværes, naar Metallerne, af deres crtzformige 
Tilstand, skal kunne bringes til en perfect metallisk Beskaffen
hed. Da i saa Henseende den ih ssige Materie skal være af 
folgende Forhold under den heele Blandings-Smeltning j nem-
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lig; at de udi Ertzblandingen befindtlige Bjergarter, af Flüssen 
kan blive oplöste, da Flüssen følgelig maa have Flussighed og 
en dermed forbunden opløsende Evne ; At Metallet, imidlertid 
af de dermed blandede Bjergarter oplöst og forenet med 
Flüssen, skal beskyttes af denne imod den vældige Hede, 
som i samme Tid liærsker i Smelteovnen og omkring Metallet ; 
At Flüssen skal have den Grad af Flussighed, at Metallet, 
naar det har faaet den fuldkomne Renselse, ubehindret kan 
synke derigjennem til den for sarnmc bestemte kjoligere Plads, 
nemlig Hærden; og endelig skal Flüssen være af den Beskaffen
hed, at Metallet deraf ej lettelig oplöses eller forslagges , i hvil
ken Henseende de jordagtige Flusser, naar de ej blive blandede 
med formegen Kulaske, og Ertzerne ere vel röstede, forholde 
sig meget mindre opløsende end de luudhaltige Flusser ved 
Digel - Prøverne, da desaarsag, naar Erts-Smeltningen i det 
større, skeer tilbörlig, altid mere Metal udbringes end ved 
Digel-Proven*

En deslige flüssig Massa, kan ikke uden grundig Kundskab 
om Jord-Arternes Forhold i Ilden og sammes tilbörlige Anven
delse, frembringes, det enkelte Tilfælde undtagen, at man 
kan betjene sig af Flusfpathcr, som frem for alle Bjergarter, 
under forskiællige Proportioner beqvemme sig, dog den ene 
me ere end den anden , til Smeltclighed : Men denne Bjergart 
er saa sjelden, eller forekommer i det mindste i Almindelighed 
i en saa liden Qvantitet, at ingen fast Regning derpaa kan 
gjores, at have samme naar det behøvedes.

Derimod veed den Sagkyndige, at de fornødne smeltelige 
Bjergarter, nemlig af ovenmeldte Beskaffenhed incest, savnes 
ved Ertzerne, snart paa en snart paa en anden Maade, nemlig 
da, naar Ertzen enten ingen Bjergart medfører, eller naar 

Vid, Sels. Skr. II.Deel, II Hefte. X
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denne, som da, naar de allene medföre enkelte Bjergarter, 
disse ere mere streng- end let-smeltclige, eller, naar en eller 
anden Bjergart er nærværende, men hverken befindes i behö- 
rig Qvalitæt eller Qvantitæt, eller og, at de Tilfælde gives, at 
man skal söge den fornødne Bjergart andenstæds, eller, hvad 
som er værdst, at man ej nöye nøk kjender den Bjergart som 
behøvedes, hverken i Henseende til sammes Egenskab, eller 
til den Maade, paa hvilken den kan blive brugt, daman saa 
ej heller veed, hvad man skal söge, som alt strider imod en 
beqvem og tilbörlig Smeltning, hvoraf Fölgerne ikke kunn,e an
det end foranledige Vilderede, Ophold og uomgjængelig Tab 
med meere, for Ertz-Smeltningen. Disse Omstændigheder, for
bundne med Menneskets Pligt, at benytte Naturens Gaver, saa- 
vidt mueligt, hvoriblandt Metallernes Nyttelse ikke ere de rin
geste , have opmuntret mig at arbejde til Gavn for sidste , ved 
at anvise de dertil fornødne Hjelpemidler, og tillige, saavidt 
mueligt at rydde de derved mödende Hindringer af Vejen.

leg indseer i øvrigt meget vel, at endskjondt mine For
meninger, om Mueligheden af Metal-Smeltningers bedre Be
handling, end den som er mest gjængse, grunder sig paa Sa
gens Natur og paa en Deel Erfaringer, som have forsikret 
mig om dets Fornodenhed, samt paa endeel mig forebragte 
Klager, angaaende Ertz-Smeltningers ubestemte Behandling og 
deraf folgende Ubehageligheder, i Henseende til de i saa 
Fald mödende, seengaaende Smeltninger, Ovns Bedærv m. m., 
saa er jeg dog ej saa meget indtaget af dette mit Arbejde, som 
om jeg derved havde raadet gandske Bod paa al mödende 
Uheld ved Ertz-Smeltningerne, at jeg jo mere troer at mine 
paa Forsög grundede Meeninger og Anviisninger til Bjergar
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ternes rette Anvendelse, da vil naae den fulde Styrke, naar 
de bringes i Brug af kyndige Practici.

Men for at forekomme de betydeligste Hindringer, som 
kan foranledige Vanheld i Ertz-Smeltningerne og blive til Ska
de for det derudi bearbejdede Aletal, vil indsees, for saavidt 
de der modende Bjergarter og sammes behörige Brug angaaer, 
at det meest kommer an paa folgende Omstændigheder, som 
Smelteren maae söge at have i sin Magt, nemlig: Han bör 
kjende de ding han skal bearbejde, saavel efter deres udvor
tes soin indvortes Beskaffenhed, i forste Henseende for at kjen
de den Forskjel, hvorved den ene Art adskiller sig fra den 
anden, da han saa veed bestemt at vælge og anskaffe sig det 
han behover; i anden Henseende, som angaaer de i Ertz-Smelt
ningen modende Materiers Forhold i Ilden, da være kjendt med 
de Egenskaber samme der vil yttre, hvad enten de forekomme 
i en enkelt eller sammensat Tilstand, og ligesom han nu har 
erhvervet sig den fornödne Kundskab om Tingenes Egenska
ber, saa bor han og for at gjöre samme anvendelig, til belio- 
rig Tid være forsynet med Tingene selv til Arbejdets betim- 
m elige Fu Id forel se.

Hvad som angaaer de for Ertz-Smeltningen brugelige 
Bierg-Jord- og Steen-Arter, nemlig deres udvortes Kjcndetc-gn 
og Beskaffenhed, som bör viides; da for derom at bekomme 
den fornödne Kundskab i Henseende til den eller de af mig, 
i mine Forsög brugte Bierg-Jord- eller Steen-Arter, maae jeg 
for at undgaae alt formegen Vidlöftighed, henvise Vedkom
mende til Brugen af Emmerlings Mineralogie af Aaret 1793 
o. s. V. da han blandt flere, haver samlet det meste om Mi- 
neraliers udvortes Kjendetcgn, med meere, som angaaer dis
ses særegne Bestandcle; men dog bör jeg raade til helst at 

X 2
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lægge Mærke til det som angaaer deres udvortes Beskaffenhed 
hvis Kundskab det synes, han mest har havt i sin Magt.

Saa nødvendigt det nu er at kjende Bjergarterne, som skal 
anvendes i Ertz-Smeltningen, saavel i Henseende til naar de 
forekomme med Ertzerne, som naar de mangle der, for da 
bestemt at kunne söge og anskaffe samme fra et andet Stæd, 
saa nødvendigt er det tillige, at kjende disse i Henseende til 
deres Egenskaber og Forhold i Ilden : eftersom at de derudi 
ere meget forskiællige i Henseende til at nogle ere smeltelige : 
og andre usmeltelige :

Denne sidste Egenskab vil man i Almindelighed blive vaer, 
ved de rene og enkelte, men den förste ved de sammensatte Bjerg
arter , der igjen vil kjendes i Henseende til de Afvigelser, som 
blandt disse finde Sted, efterdi nogle ere mere, andre mindre, 
smeltelige , og atter nogle forholde sig saa modstridende, under 
Smeltningen, at de ikkun for endeel smelte og for endeel gaae i 
Forbindelse med de andre Bjergarter, men for en større deel træk
ke sig sammen, til næsten en usmeltelig Massa. Paa det at disse 
forskjælligartcde Bjergarter inaatte, i Henseende til deres Forhold 
i Smeltiden, vorde kjendte , ere dermed, forsaavidt som samme 
kan mode i Beblandelse med Ertzarterne, de fornödne Forsøg 
anstillede, som findes anførte udi de hermed folgende Tabeller.

Men som af foregaaende sees, at Ertzarterne medføre saavel 
usmeltelige som smeltelige Bjergarter, og hine saavelsom disse, 
skal have eller gives Beqvemhed til Smeltning, saa folger deraf 
den Fornodenhed, at man skal vide at indføre denne Beqvemhed 
i de af Naturen usmeltelige Ting. Denne Usmeltelighed , som 
her omtales, andgaaer især de enkelte Jord- og Stecnarter, som 
allene eller for sig selv ere usmeltelige, men kan beqvemmes til 
adskillige Grader af Smeltelighed, endog saavidt, at de ej allene ind
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byrdes oplöse sig selv, men og kan oplöse og smelte hverandre 
til den Grad af Flussighed, som nærmest ligner Flussphathens 
Sinelt-Ævne, hvoraf man da seer den dobbeltartige Natur, som 
i Begyndelsen er omtalt, der da ogsaa er af en dobbelt Nytte for 
Mennesket og især for Ertzers Smeltning er af den hoy este Nød
vendighed, som man desaarsag bor tragte efter at være bekjendt med, 
naar Smeltningen skal skee med al den Vinding, som baade i 
Henseende til Metallets Skaansel, som Besparelse af de til sam
mes Smeltning fornödne Anstalter og Omkostninger skal vorde 
opnaaet.

Ferat indföre denne heromtalte Villighed til Smeltningi 
de af Naturen usmeltelige Bjergarter, som er muelig og kan 
skee ved sammes Beblandelse, dog ikkun da, naar denne Be- 
blandelse skeer under visse Regler, saa bor mærkes : at Bjergar
terne skulle have i deres Beblandelse, en vis bestemt indbyr
des Forhold til hverandre, og at de dernæst skulle blandes nøjagtig for 
tillige at viise sig smeltelige, saa hastig som mueligt. Beskaffen
heden af denne sidste Omstændighed vil længere hen nærmere 
vorde indseet. Imidlertid , hvad som angaaer det bestemte For
hold, som de enkelte Bjergarter bor have for at erholde den 
forlangteSmeltelighed, da for at faae tilstrækkelig Kundskab derom, 
har jeg deraf gjort forskjællige proportionerede Saminensættel- 
ser, hvoraf nogle ere mere andre mindre smeltelige, da man 
saa deraf vil indsee Forholdet man skal bruge i Bjergarternes 
Sammensættelser, ligesom og finde Anledning at bedömme 
Aarsagerne til en mere munter eller seengaaende Smeltning.

Og paa det at de i bemedte Henseender gjorte Forsøg 
maatte vorde tydelig indlysende, samt unddrages al Mistillid, 
ere de gjorte med de mest enkelte Materier, der ere saa at sige 
i deres förste naturlige Tilstand, følgelig ere frie for deslige 
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Indblandinger, som de ellers ved paafölgende Natur-Forandrin
ger, saasom ved deres Hærdelse og derved sædvanlig mödende 
Indblandning af en eller anden Jordart kunde liave været un
derkastede. Denne nødvendige Anvendelse af de enkelte Jord- 
Arter, der nemlig angaaer Kalk, Leer, Kiesel og Bitterjord, 
maae i øvrigt undskylde, at jeg lier opforer de Slags Ting 
som ellers ikke saa egentlig forekomme, i det mindste ikke 
af en i Vand opblodelig, Beskaffenhed, blandt Ertzerne*  El
lers tjene de dermed gjorte Forsög ej allene til nøjagtig at be
stemme det Forhold, som disse Ting bör have for at smel
tes, men og dertil, at man deraf kan skjönne Aarsagerne og den 
Proportion, som de sammensatte Bjergarter have ved enten at viise 
sig smeltelige eller usmeltelige. Disse for en behörig Sainincn- 
sættelse af de enkelte Jord eller- Steenarter, med Hensyn til 
at gjöre samme smeltelige, gjorte Forsög, vil ligesom hine fin
des paa anförte Stæd.

For saavidt som da Smelteren finder sine Ertzer ledsa
gede med de Slags Bjerg-Arter, som behoves, for deraf at 
anordne en smeltelig Masse, tor ikkun tillægges, at iagttage, 
at disse blive brugte under den Proportion, som Forsøgene 
desangaaende giver Anviisning til.

Ved de Sammensættulser, som udi mine Forsøg ere ble
ven viiste, for deraf at gjöre en smeltbar Masse eller Flus, maae 
bemærkes, at denne ikke allene er frembragt formedelst at 
disse Ting, under en bestemt Proportion ere sammensatte, 
men og desformedelst, at Tingene ere nöje blandede , thi 
ligesom uden hiin Iagttagelse ingen bestemt Smeltelighed finder 
Sted, saa kan uden denne ingen promte Smeltelighed indfinde 
sig , som alligevel hör söges, om Smeltningen ikke unyttig 
skal opholdes, og anden deraf folgende Skade skal forebygges. 
For at tilvejebringe Tingenes noje Beblandelse, uden hvilken 
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sammes Smeltelighed vil være langsom, og ikke uden deslæn
gere Anvendelse af Hede og större Qvantitæt af Kul, er mue- 
lig, da bor Bjergarterne baade forfines og i mueligste For- 
eening eller Blanding med hverandre bringes i Smelte-Ovnen. 
I saa Henseende har man meest med de Kieselartige at bestille, 
som, da de ere haardere end de andre Bjergarter, behöve 
nogen Forbcredning, som er denne, at de bör glödes, som 
en anden Rosthobj og naar de ere gloende, lædskes med 
koldt Vand, da de nu næsten ligesaa let som de andre Bjerg
arter lade sig forfine. I denne Forfinelse bör de i det 
mindste faae Störreisen af en liden Ert. Haves Pukværk, soin 
man plejer at have ved de store Smeltanstalter, da er dette 
Middel dertil anvendelig, men haves en Qværn , da kan Tin
gene males finere, som da er desbedre. For de sammensatte 
Bjergarter saasom Feltspather, Wake, Trap o. f. d., er en 
saa yderlig Forfinelse ikke nödvendig, eftersom disse ere end
og lor sig selv smeltelige, dog, i saa Fald Ertz-Blandingen 
medförer Kiesel eller Qvartz, da, for at denne desto snarere 
derved maae blive oplöst, er det meget gavnligt at ogsaa disse 
blive nogenledes forfinede.

Der gives end flere Tilfælde ved Ertz-Smeltning, som kunne 
om ej hindre, saa dog opholde samme, hvoraf disse : at Ertz- 
arterne enten ikke medfore smeltelige Bjergarter, eller om saa 
var, dog ikke i den fornödne Qvantitæt, eller at nu et og ikke 
det andet findes tillige., eller og at Ertzen overalt har Mangel 
paaBjergart — ere Omstændigheder, som man bör söge at gaae i 
Mode. — Det er ej ubekjendt, at Smelteren, for at afhjelpe 
det deraf flydende Onde, söger at gjöre Brug af gamle Slagger, 
for af disse, ved Hjelp af Kul-Asken under Smeltningen at for
skaffe sig den fornödne Flus, som kan dog ingenlunde kan 



være forvisset om at blive af den’ rette Beskaffenhed, da 
samme i modsat Fald behover overordentlig Hede og lang Tid 
for at -smeltes, og som da tillige lader befrygte, at det ind blan
dede Metal, paa saa Maade behandlet, maa tage Skade. For 
da ogsaa i dette Tilfælde at behandle Ertz-Smeltningen mere 
regelmæssig, foreslaaes at lægge Mærke til de Compositioner, 
som cre anviiste i Henseende til Frembringelsen af smeltelige 
Plusser, hvor man da ved at ligne Proportionen af de under
hænde havende Bjergarter med den Forskrift som er anbefalet til 
atgjdre samme smeltelige,vil finde den eller de Arter anforte,som be
hoves , og i saa Fald en eller anden deraf, skulde mangle ved Ertzen, 
da det tillige kan læres baade at anskaffe og bruge samme paa belio- 
rig Maade, da han saa, om han deraf vilde gjöre Brug, bli
ver sat i Stand , til alle Tider med lige Held og med Vinding 
i alle Henseender, at udfore sine Smeltninger. Det tör i saa 
Henseende kun forud sættes, at de dertil fornödne Materialier 
paa en fordeelagtig Maade blive anskaffede og behandlede, 
som nu skal vorde anviist.

Naar denne Sammensættelse af Bjerg- eller Jord-Arter, 
som her er anbefalet, skal medföre de Egenskaber, som gavne 
Ertzers Smeltning, da er derom at mærke, at sammes Bestand
dele bor baade proportionelt og noje forenes, da ikkun paa saa 
Maade en let smeltelig Masse eller Flus kan erholdes, den 
nemlig, som baade i Smeltelighed og oplösende AEvne, nær
mest kan lignes med Flusspathens, hvis Gavnlighed for Ert
zers Smeltning er noksom bekjendt, og oftere önskes end kan 
erholdes, fordi Naturen ikke er dermed saa gavmild, som 
med de enkelte Bjergarterj gives dernæst tillige det Tilfælde, 
at en mindre flüssig Masse, er mere tjenlig, saa findes ogsaa
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derfor de fornödne Forskrifter, men som alligevel bör behand
les paa samme Maade.

Paa det at denne lieromtalte Blanding til en smeltelig 
Flus ved Ertzers Smeltning, maae blive tilbörlig sammensat, 
bör man i Henseende til Sammensætteisen forholde sig paa 
folgende Maade :

Naar man har anskaffet de til denne flüssige Massa 
fornödne 3de Jordarter, Kalk eller Kride, Leer og qvartzig 
Sand eller Strand-Sand, males Kriden maadelig hint ved Hjelp 
af Vand, imidlertid opblödes Leeret i noksom Vand, paa det 
at samme beqvemt kan skilles fra tilfældigt Grus, saa at den kan 
blive jævn og uden Klumper, omtrent til Tykkelsen af en 
tynd Dej 5 Sandet skal ligeledes være sigtet og skilt fra al 
Grus.

Nu blandes disse paa bedste Maade, dog ej med min
dre Vædske end behoves for at gjøre Blandingen fuldkommen 
og uden Vanskelighed, og ej heller med mere Vand, paa det 
de lettere Bestanddele, saasomKriden ogLeret,ej inaa skilles fraSan- 
det, som den tungere Bcstanddeel, nu skal denne Blanding hen
sættes eller bringes paa et afsides Sted, for at blive saa tör, 
at den lader sig danne i smaa Kugler, som omtrent af en 
stor Nöd eller smaa Egs Störreise. For at gjöre denne Massa 
i större Qvantiteter, bör man forud forskaffe sig en stor Qvan- 
titæt hin malet Kridt, som, naar det har staaet en Tid lang 
stille, kan skilles fra det oven paa ßtaaende overflödige Vand. 
Sandet kan da og være sigtet og Leret blive opblödt, da Tin
gene saa kan blandes paa en nogenledes reén Jord Flade, og 
ved imellem at blive vendt, kan sammenarbejdes ved at trædes, 
enten af Folk eller Kreature, i saa Fald er det ej heller nød
vendigt, at danne Kugler som meldt, da det ikkun er Hoved-

Vid.Selt. Skr. II Del, II Hafte. Y
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Sagen, at Stykkerne ej maae være for store, saa kan hele 
Massen klappes ud til Pladc-r af 2 Tommers Tykkelse, og nu, 
forinden den er ineget tor, brækkes i Stykker til omtrent oven- 
ineldte Störreise.

Nu skal disse Klumper fuldkommen torres, som kan skce 
under et Skuur og ikke i Solen.

Disse törrede Klumper skal nu, for at sammes Bestand
dele nöjere kan forbindes, saa og, for at faae saa megen 
Haardlied , at de under Anvendelsen , ej gaae itu , vel igjennem- 
glödes , som kan skee paa samme Maade som bruges i Almin
delighed ved Ertzers Röstning skigtviis mellem Træe-Kul, Naar 
de ere mörkerödgloende have de nok, da de nu vil være saa 
liaarde, at de hverken let gaae itu, ej heller lade sig opbløde 
i Vand. Dersom de antage en Grad af Smeltelighed, da ska
der det ikke for efterfølgende Brug, naar de kun ej lobe i for 
store Klumper, da de i saa Eald bör forfines: efter Glødnin
gen samles Klumperne med Asken og bevares paa et tort Sted.

Paa denne Maade kan man forskaffe sig Masser af for- 
skj el lig mere og mindre Smeltelighed, som nu kan bruges, en
ten i Stæden for naturlige smeltelige Bjergarter, eller i de Til
fælde, at disse findes strengsmeltelige da denne opløsende Masse 
efter Fornødenhed kan tilsættes.

Disse smeltelige Masser, hvis Bestanddele og Forhold, 
nu noje kjendes, anbefale sig ei allene ved Ertz-Smeltningen i 
Almindelighed, men og i Særdeleshed, ved nye angaaende Smelt
ninger, hvor det især behoves, at være forsynet med en let 
smeltelig Flus, baade i Henseende til at en nye Ovn altid medfø
rer större Kjölighed og behover længere Tid at gjennemvarmes, 
hvorved Metallet da let kan tage Skade, som og for at Ovnen, 
ved første Brug bor skaanes fór vældig Angreb af Hede, fordi
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samme da mindst kan taale det, men i saa Fald staaer nærmest 
Fare til en paafölgende hastig Brostfældighed, Da forat undgaae 
berörte onde Tilfældigheder, er det raadeligt at man bruger de 
let smelteligste Bjerg-Arter, som den Composition er, hvorom 
nylig er talt.

Den ved den nyeangaaende Smeltning erholdte Slag vil, i 
Fald de dermed smeltede eitzhaltige Bjergarter have været streng 
smeltelige, liave tabt mere eller mindre i sin Flussighed, eller 
naar et modsat Tilfælde har indtruffet, have vundet tildeels af 
indblandet Aske af Kullene : det forste Tilfælde kan afhjelpes ved 
Tilsats afen let og det andet ved en strengere smeltelig Flus Com
position j hvoraf folger ligefrem, at Smelteren , ved at bruge be
meldte sammensatte Smelt-Compositioner, ej allene kjender Ma- 
terialiernes Forhold, og kan regne paa deres tilbörlige Virkning 
paa Metallerne, men at han og kan længe bruge de samme Sla
ger, blot ved at tilsætte efterfolgende Smeltninger en ikke just 
stor Qvartitæt af samme smeltelige Blanding, hvorved hans Ar
bejde sikres, lettes og gjöres mest gavnlig.

Angaaende den tilbörlige Beskaffenhed , med mere, som 
vedkommer de heromtalte Smeltmaterialier, hör endvidere 
tilföjes de Efterretninger, som kan behoves, deels for at bruge 
disse Ting af en bestemt Beskaffenhed, og deels for at Vedkom
mende ej skal gjöre sig mere Ulejlighed dermed end behoves.

1 Henseende til den her anordnede Kalkart, kan Kriden 
brudes, som den der snarest lader sis forfiine os folselis er be- 
qvemmest, men i Mangel af samme, er enhver Kalksteenart, 
saasom lös eller haard Marmor, eller Kalkspatli, ligesaa gavn
lige, naar de blive forfinede.

Lædsket Kalk kan for saavidt ej anbefales, fordi samme 
formedelst sin Extensitet, ikke let kan blive bunden af den for- 
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ordnede Qvantitet Leer, uden hvilken Forbindelse den deraf be
redte Masse, under paafölgende Brug, ej ville være sammenhæn
gende eller blive fast nok, som er fornoden, og siden nærmere 
skal blive forklaret.

Det gule, blaa og rode Leer kan gavnlig anvendes til den 
Flus, som skal bruges for Jern-Ertzers Smeltning, fordi disses 
Jerngehah, som Aarsagen til deres Farve, endog giver Ertz-Blan- 
dingen Tilvæxt. Men for Kobber-Ertzerne, som, for at blive 
et reent og sammenhængende Metal, ikke kan taale at blandes 
med jernhaltige Ting , især mindst i de Tilfælde, hvor Ertzen, 
som ved de gule Kobberertzer allerede medfører en Deel Jernagtig
hed, bör ikkun de Slags Leerarter bruges til Flüssen, som bræn
de sig hvide eller graa, der let erfares ved Glödning, og for at 
gaae bestemt tilværks ved Tingenes Blanding, bör Leeret i övrigt 
være frie for Indblanding af grovt Grus og Sand , med mindre at 
det sidstes Qvantitet vides, som ved Stemming kan erfares, hvor
efter da saa meget mindre deraf bliver taget til Blandingen; 
grovt Grus bör undgaaes, deels for at sligt ej nöje nok kan 
indblandes, og deels for at derimellem kan findes en saadan 
Art, som ved Glødningen springer itu, og da gaaer ud af For
bindelsen med de övrige Ting.

Sandet bör være qyartzagtig og fri for Muschel Gruus, 
om samme indeholder fiin Feltspathgrus, som den herværende 
almindelige Strand-Sand, da er samme, fordi den medförer en 
Grad af Smeltelighed, desbedre at bruge.

Muschel-Gruus kjendes derpaa, at samme bruser ved 
Berörelsen af suure Vædsker, Og paa det at Aarsagerne maatte 
desbedre indsees, som gjöre disse 3de Jordarters nöje Beblan- 
delse nødvendigt for deraf at faae den Flus, som uden Ophold 
i Smeltningen skal smelte, maae endvidere bemærkes ;



Ved at bringe de löslig blandede Jordarter paa Smelt- 
Ovnen, ville Bestanddelene blive adspredte, og ingenlunde 
komme til Smeltning, fordi at denne Egenskab af dem allene 
kan frembringes, naar de blive satte i Bevægelse og Virkning 
paa hverandre, som ej er muelig i den överste Deel'af Ovnen, 
hvoiTIeden er forringe, Tingene derfor ikke strax ville gaae i hveran
dre, hvoraf Følgerne ville være disse, at de omsider fandtes adspredte.

Baade ved Jern- og Kobber-Ertz-Smeltningen vil Lee
ret, som findes ubunden, formedelst sin större Tilbøjelighed 
til det mineraliserede Metal, helst Jernet, foreene sig dermed, 
blive oplöst med hverandre og forvandles til Slagge, da imid
lertid Kalk-Jorden angribes af den i Ertzen skjulte Svovl, 
foreener sig dermed, og, ved ligeledes at antage en oplösende 
smeltelig JEvne, angribe deels det allerede forslaggede og deels 
det endnu ikke forandrede Metal, og saaledes foröge Forslag- 
ningen, hvorved altsaa Metallet, end yderligere bliver sat ud 
af den metalliske Natur og for saavidt maa blive tabt, eller, 
om dette af Slaggen skal bringes tilbage, da behoves dertil 
Anvendelse af længere Tid og mere Brændsel, som alt er et 
Tab af den Beskaffenhed, der gjör Metallet bekosteligere.

Ved denne Lejlighed vil man tillige bemærke den Ska. 
delighed, .som Kalkens Misbrug medfører for Metallerne ved 
deres Smeltning, soin i Almindelighed mindre agtes paa, end 
at man allene söger ved dette Materials Anvendelse, at be
fordre Smeltningen, uden at see hen til Beskaffenheden af 
en deslige Materie, der dog allene skal være indskrænket 
til sammes Nodvendighed for de egentlige Jord- og Steenar- 
ters Oplosning. Og Sandet, som den tredie Bestanddeel i 
denne heromtalte Blanding, gjör nu ligesaa meget Skade som 
Gavn, den opfylder ikkun Ovnen, og vil, dersom ikke des-
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mere Kul anvendes, hvorved det, formedelst sammes Aske, 
kan oplöses, mere opholde end befordre Smeltningen, et 
deslige Forhold kan ventes ved Brugen af den raa Qvartz, 
naar samme ikke bringes i Forbindelse ined de dertil fbrnöd- 
ne Berg-Arter.

Da den her saa omstændelig omtalte konstmæssig sam
mensatte smeltelige Masse, i Henseende til sine Bestanddele, 
ligner saavel den blöde som haarde Mergel, ligesom og for 
en stor Deel Basalten, den lysgraa Vakke, samt Mandelstenen og 
Fcltspathen m. f., hvis smeltelige Forhold udi mine Tabeller 
vil findes anforte, saa folger deraf, at disse, li vad enten de 
findes ved Ertzerne, eller kan haves uden Vanskelighed anden
steds fra, kan tjene som gode Smeltemidler; Men da Naturen 
i sine Beblandelser, formedelst mange derved modende Tilfæl
digheder, ikke kan gaae eensformig tilværks, nemlig i Henseende 
til Bestanddelcnes Proportion , saa beiindes, at de vel alle eje en 
Grad af Smeltelighed, men at denne, ikke altid i de deraf forekom
mende Arter, er af en overeensstemmende Beskaffenhed, men ere 
mere og mindre smeltelige, fölgelig heller ikke med Bestemthed 
kananvendes, forinden dermed gjöres nogen Prove, som kan let 
skee vedBrugen af en Smede-Esse, daman der, ved at prove baade 
den af mig angivne smeltelige Masse og disse Bjergarter, forme
delst Sammenligning, vil lære at bestemme saavel den eencs som 
den andens passelige Anvendelse : findes nu her ikke Smeltelig- 
hdden som den önskes, da kan denne, ved Anvendelsen af mine 
foreskrevne letsmeltelige eller oplösende Masser, befordres og 
paa saadan Maade, den ene eller den anden let gjöres gavnlig.

Hvad den i Vand opblödelige Mergel angaaer, da vil jeg 
raade, at ogsaa denne, endskjönt Bestanddelene herudi meget 
nöjere end ved disse Tings konstige Sammensættelse ere bian-
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déde, forinden den sættes paa Ovnen, bliver, ved Iljelp af en 
gelinde Glödning, hærdet, og da efterat samme er nogenledes 
forfinet, vorder forsmeltet. Denne Forfinelse er overalt 
at anbefale, endog ved Brugen af den letsmeltelige Bjergart, 
saasorn Flusspathen , efterdi disse Ting saameget snarere gjen- 
nemtræn ges og gjöres smeltelige af Fleden , samt bekvemmere 
til at gjöre de med Ertzeri blandede strængere smeltelige Steen- 
arter med sig smeltelige , lnilket skeer hastigst, naar disse over
alt kan blive angrebet.

Disse omtalte naturlige Blandinger ere alle af ringe Jern- 
gehalt, og desaarsag især anvendelige ved Kobbererzsmeltninger.

Som smeltelige afNaturen sammensatte Bjergarter kan end
videre de mærkes, som ere meget mere jernhaltige ogfölgelig især 
anvendelige ved Jern-Smeltningerne s. s. sort Wakke og Trap, 
Hornblændarterne (Grönsteen kaldet) Skjörl og Granat.

Disse 2de sidste undtagne, ere de ovrige letsmelteligere 
end ovenmeldte Arter, som kommer af den ind blandede Jern
kalk, hvoraf ogsaa disse, naar de ere smeltede, have en sort 
og mörkgrön Farve. — Ogsaa disse befordrer Ertz-Smeltnin
gen mest, naar de forbruges i en forklejnet Tilstand.

Men foruden de almindelige, enkelte aldeles nsmeltelige 
og deraf sammensatte Bjergarter, findes Ertzerne ogsaa, nu 
og da beblandede med en tredie Atí , som i Henseende til 
sammes Forhold i Smultilden, mere nærmer sig en stræng end 
letsmeltelig Forhold. Disse ere Glimmer, Talk, skjör, Asbest, 
Fitsteen og de sorte Leer-Skiffer-Arter, i hvilke Bitterjorden, 
dog mest i de forste, synes at udgjore Hoved-Bestanddelene. 
Disse Arter afvige i deres Smeltelighed, naar de beblandes med 
de almindelige forstbemeldte Jordarter, derudi, at Blandingen, 
under Smeltningen, ej som hiine, gaae i en Jevn-Foreening, 



men ligesom skilles ad, eftersom at endeel deraf trækker sig 
sammen og bliver usmeltelig, lignende en tör Massa i Bru
det, hvorimod en anden Deel bliver staaende paa Massens 
Overflade, eller og er saa smeltelig og oplösende, at det er 
gaaet igjennem Digelen, og i begge Tilfælde har lignet et 
fuldkommen gjennemskinligt Glas.

For baade at skjönne Aarsagen til disse Bjergarters 
særegne Forhold, som og her, om xnueligt, at finde de her 
fornödne Oplösnings-Midler, for at forekomme de Ubehagelig
heder eller Standsninger, som slig Massa kan foraarsage ved 
Ertzers Smeltning, har jeg ogsaa gjort adskillige Forsög med 
disse Bjerg-Arter, og paa det at Forsögene maatte blive be
stemte nok, da ogsaa her, som i ovenmeldte Tilfælde betjent 
mig af den enkelte Bitterjord, den nemlig som erholdes af 
Bittersalt, uuder Navn af Magnesia anglicana officinalis. Og 
paa det at jeg maatte være saa meget vissere paa sammes 
Reenhed, er den flere Gange bleven paa det bedste udludet, og 
saaledes bleven anvendt i Forsögene eller Beblandelserne med 
de almindelige Jord-Arter, hvis Proportioner og Forhold, 
ligesom om förstbemeldte Bjergarter, nærmere af mine Tabel
ler kan erfares; hvor man da baade vil finde det stadfæstet, 
hvad sorn er sagt om disse Materiers særegne Forhold til de 
almindelige Jord-Arter, samt de Proportioner med videre an
givet, som der bor iagttages, naar disse Bjergarter med de 
andre skal beqvemmes til Smelteligbed.

Hvad som forhen er sagt i Henseende til Tingenes nöj- 
agtige Beblandelse bör her ligeledes blive anvendt, allerhelst, 
efterdi at disse Bjergarter, ikke som enten Kalk eller Kiesel 
Arterne mores eller falde sonder i Ilden, men ligesom Leer- 
Arterne hærdnes, uden tillige som disse omsider at bevæges 
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til Smeltelighed , og da de med hine Ubeqvemmeligheder tillige 
have denne , at de ere seje, sammenhængende og uvillige at stö- 
des itu, da for at afhjelpe denne Uvillighed, bor de glodes 
vel stærkt, hvorved de blive skjöre, og da lettere ville give efter. 
Under disse Iagttagelser, tvivles ikke, at jo ogsaa disse Bjerg
arters Strængsmeltelighed, kan overvindes; Men i alt Fald 
gjör Flusspathens Anvendelse her den samme Nytte, hvis oplø
sende AEvne ogsaa her fremfor al anden er det paalideligste 
Hjelpe-Middel.

Denne Flusspathens udstrakte oplösende Kraft paa Bjerg
arterne i Almindelighed, og som samme yttrer paa een mere end 
paa en anden, har jeg ligeledes sögt at gjöre mærkelig, især 
med det Hensyn, ikke at misbruge samme, efterdi Naturen 
dermed ej er saa gavmild som med andre Bjergarter, og desaar- 
sag ikkun bör I ruges i Nöd og Trang.

Endskjönt jeg nu ingenlunde tvivler derpaa, at de An
visninger, som udi forbemeldte Bjetragtninger ere givne om Bjerg
arternes tilbørlige Anvendelse ved Kobber- og Jern-Ertzers 
Smeltning, ere grundede paa begges Forhold i den Grad af 
Flede, som disse Ting ere udsatte for, og maae igjennemgaae i 
de större Smeltninger, saa anseer jeg dog Sagen saa betydelig, 
at det ikke er overflødigt, for Vedkommendes nojere Kundskab, 
till me at blive underrettet om det Forhold som Ertz- og Metal- 
lerne yttre i bemeldte Grad af Hede, naar de staae i Beblan- 
delsen med de smeltelige Bjergarter hvilket efter min For- 
nieening ikke kan skee bedre, end naar jeg hernæst anförer 
saadanne Forsög og Pröver paa Blandinger, som have nærmest 
Overcensstemmelse med de Operationer, som samme Ting un
dergå ae i det större Hytte-Væsen, hvorved man da faaer Lejlig
hed baade at blive bekjendt med disse Materiers Forhold, samt
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faaer Overbeviisning om Nødvendigheden at behandle ’Ertzerne 
paa en tilbørlig Maade, for baade*-  at fremme og.gavne sligt 
vigtigt: Arbejde i de store Smeltninger.

Til d isse Operationers og de derudi gjorte Forsøgs des
mere Paalidelighed, har jeg i ¿ivrigt iagttaget, at den dertil an
vendte Grad af Hede haver været svarende til den som moder 
ved disse Tings Forsmeltning i de egentlige Ertz-Smeltninger ; 
at denne Hede har været eensfôrmig for det eene Forse g som for 
det andet; at Heden har været saa anholdende, som belicivedes 
til at smelte Tingene for saavidt samme var inueligt, og endelig : 
at Operationerne ere skedte med den fornødne Beenlighed og 
Fritagelse for Flyve-Aske ; da altsaa de af mig fremlagte Forsög 
ingenlunde mangle den Paalidelighcd som Resultater deraf bor 
medföre til Efterretning.

<0

Afen saadan beskaffen Smelthede har jeg havt Lejlighed 
at benytte mig ved Brugen af den Ovn, som anvendes for det 
danske Porselains Brænding, hvis Virkning endvidere af følgende 
Forsög erfares :

iste Forsög :

Stöbt og smeltet Jern eller Plader, blev, hver for sig 
indsat udi en dobbelt hessisk Digel og vel bedækket bragt 
i bemeldte Ovn. I begge Forsög har Jernet smeltet ogigjen- 
nem boret Diglerne, men standset udi underliggende en 
halv Tomme tyk Qvartz Sand, hvormed det er bleven til 
en sort metallisk giindsende Masse, uden nogen synlige 
Deele af reduceret Jern.

ådet. Samme Slags Jern-Sorter hver for sig umiddelbar lagte 
udi stödt raaLGibs, omgiven med raa Gibs, disse Eorsög 
faldt i alle Maadtr, saaledes ud, som formcldte.
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jdie. Samme Slags Jern-Sorter, ligeledes liver for sig umid
delbar lagte i Kulstöv, men baade derunder og derover 
omgiven med stödt raa Gibs, faldt ligeledes ud som forrige, 
hvorved omtrent den halve Deel af Gibs var bleven tilbage 
i Digeln.

4de. Samme Slags Jcrn-Soiter blev brækket i smaa Stykker, 
og hver for sig blandet med folgende smeltelige Blanding af 
Jordarter og derpaa bragte udi Digeln nemlig til

i Lod Jern
i di to Kride.
~ dito hvid Leer

hin Strandsand.
•1 dito Kulstöv.

Jeg formodede at den her brugte Kulstöv skulde have 
beskyttet Metallet og opholdt det i Digeln, men fandt, 
at den vedholdende Hede og Flussens oplösende og let
smeltelige AEvne, havde oplöst Digeln, da saa det eene 
xned det andet var loben ud deraf i underliggende Sand, 
og ligesom i forrige Forsög dermed var blandet uden Me
tallets Reduction.

Denne smeltelige Composition af Jordarter blev endvi
dere anvendt

5te. Paa röstet Kobber Lasur, som var af brændt med 
Harpix.

6te. paa röstet og afbrændt brun hærduet Jernocher.
7de. paa tæt rod Blodsteen, ligeledes afbrændt, 
gde. paa norsk stor körnig Granat fra Kongsberg.
9de. paa spathig Hornblende fra Arendahl, hvoraf Resul
taterne svarede i alle Maadei til forrige, undtagen at det
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underliggende Sand ikke var her saa sort som ved for
rige, men var mere og mindre brunfarvet.

iode. Et Stykke massiv Kobber, omtrent i Lod, bragtes i 
samme Hede, dog uden bemeldte Blanding, ogsaa dette 
gik, imod Formodning, gjennem Digeln, hvoraf man 
seer, at Kobberet ligesom Jernet, ved anholdende Hede 
kan angribe og oplöse de jord- eller leeragtige Blandin
ger; nemlig Digel-Materien.

ilte. Men et andet Forhold viser forstbeineldte tvende Jern-Sor
ter, i stærk Hede, naar de bringes i en Ypser-, eller de 
saa kaldede Blyants-Digler, hvoraf, efterat hver for sig 
derudi var nedlagt og bedækket med iiintstödt Vindues- 
Glas.

a) Det smedede Jern, som bestoed af tynde Plader, var for
den störste Deel ikkun sammensvejset, og tildeels 
fandtes brændt i sorte Schjeld, tildeels ogsaa var op
løst i Gibset , og har farvet det sort.

b) Gydejernet, eller det stöbte Jern, var smeltet til en
tæt Klump, og saa sejgt, at det uden Vanskelighed 
loed sig hamre og hile, formodentlig var det under 
Smeltningen blevet renset formedelst Glasset, som der
af havde faaet en mork sort Farve.

Diglerne vare af Glasset stærk angrebne paa Siderne og 
der igjennemædte. Bunden af Diglerne fandtes ikke at 
være angrebne, for saavidt samme af det smeltede Jern 
vare beskyttede. — Nu gik jeg videre, for ved flere For- 
sög et erfare denne Hedes Virkning paa andre Materier, 
hvorved det fandtes.

late. At det sacksiske Porcelain, som man ellers troer om 
at være i alle Maader saa ildfast og uforanderligt i Ilden 
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som det danske, her tabte sin Glasur og efterloed en mat 
porös Overflade*

l3de. Den fuldkommen rene og enkelte Tinaske, som af mig 
selv var præpareret, og som holdes for usmeltelig i al
mindelig Smeltetid, bliver her til et tæt lysegnul t Glas i 
Brudet, med en hvid uigjennemskinlig melkefarvet Over
flade, Glasset er temmelig seigt, men slaaer dog Ild, i 
hvorvel uvillig, mod Staalet.

14de. Pulveriseret Kobber-Aske, ligesom og kalcineret og 
udludet Kobber Vitriol, hver for sig, blandet med for- 
anforte jordagtige smeltelige Blanding, dog uden Kulstov, 
samt i et andet Forsøg med Porcelain Glassur og saale- 
des malet paa et Stykke Porcellain, her fandtesKobber-Kal- 
ken fuldkommen oplöst og jevnsmeltet, hvorudi Kobbe
ret var aldeles forglasset og har givet Blandingen, hvor 
Kobberet laae tykt, en rodbrun, hvor det laae tyndt, en 
lysere brunrod, og hvor det laae meget tyndt, en smud
sig grön Farve, paa somme Stæder var Farven aldeles for
svundet; hvoraf erfares, at Metallet her ikke allene for
slagges, men og, naar det bliver i den jordagtige Blanding 
ved anholdende Hede, kan aldeles blive sat ud af den 
metalliske Natur, eller og bliver forflygtiget.

t5de. Jern-Rost, behandlet paa samme Maade, giver, hvor 
det har lagt tykt en mörkbrun, hvor det har lagt tyndt, 
deels en smudsig gronguul, deels gronagtig Farve og 
deels var Farven forsvundet, til Beviis paa at samme har 
forholdt sig i denne Henseende som formeldt*

16de. Men i en langt höjere Grad fandtes disse tvende Me
taller oplöste og forandrede, naar de i en kalkformig 
eller oxyderet Tilstand ere blandede med hiine jordagtige
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Plusser, og faae en Indblanding af ludsaltagtige Ting, saa- 
som af Træ-Aske, som er Tilfældet ved de almindelige 
Ertz-Smeltninger, hvorved Blandingens Smeltelighed nok- 
foröges, men Metallet tillige bliver stærkere angrebet, 
som sees deraf, naar bemeldte oxyderede Metaller blan
des med en almindelig Glas-Flus, og denne Blanding 
males paa Porcelain Glassur eller blandes med af be
meldte smeltelige Masse, da vil al metallisk Farve, i den 
her brugte Ild, næsten være aldeles forsvundet.

Disse Forsøg skulle ej allene tjene til Vidne, at den af 
mig brugte Hede, for mine Forsög, er svarende til den som 
anvendes ved Ertzers Smeltning, efterdi at samme Tirm her 
ligesom der ej allene blive perfect smeltede, men og der
ved tillige ere bleven bragte til den Grad af Smeltelighed, at 
Diglerne, som ogsaa ere af Jord- og Stecnarters Natur og af 
samme Beskaffenhed, som de almindelige Bjergarter, deraf 
ere blévne angrebne og tildeels opløste; men at man af 
disse Forsög, tillige maatte blive bekjendte med de Moder, 
sorti Metallerne ere udsatte, nemlig ide Tilfælde, at de i stærk 
Hede opholdes i Beblandelsen med de smeltelige eller usmel
telige Bjergarter i hvilke begge Tilfælde de vil lide Skade, 
i forste Henseende at blive opløste og satte ud af deres metalliske 
Natur og i andet, blive forbrændte, og saaledes ligesom præ
parerede, at oplöses i den, efterhaanden frembragte, med 
Aske beblandede Slagge,

Hvad som angaaer den til mine Forsög brugte höje 
Hedes eensartige Varighed, da vedbliver samme henimod 
tvende Timer, i' hvilken Tid, alle herudi bragte Materialier 
y ttre den Forandring, der ved sa.iume er mujig.
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Og i Henseende til Reenliglied og Fritagelse for frem
med Indblanding, saasom Flyveaske, da tor derfor, saa me
get mindre frygtes, som uden den intet reent Porcelain kun
ne frembringes, i hvilken Henseende al Forsigtighed bliver 
anvendt, og dette gjelder for de af mig anmeldte Pröver, og 
betræffende de al mig brugte Digler, da har hver og een væ
ret nye og af den beste i Ilden usmeltelige Art. — Endvidere 
da jeg egenhændig i et og alt har foranstaltet de af mig an- 
förte Forsög, kan jeg borge for, at Sammensættelserne ere 
gjorte udi haarde A gast-Mortere, og at det med Antegnelser 
over Forsøgene, saavel i Særdeleshed som i Almindelighed har 
den behorige Rigtighed.

Men den mig givne særdeles Lejlighed at prove Bjerg
arterne i den strængeste mekaniske Hede med fornödne Cau- 
teler og om sammes Forhold at kunne fremlægge ' paalidelige 
Resultater, hvortil enhver Sagelsker ej har lige god Anledning, 
har end videre givet Anledning til at udstrække mine Forsög, 
længere og til flere Bergarter end som egentlig synes at höre 
hertil, nemlig til Prövelsen af Zeolith, Bittersteen, Opal, Pech
steen, Obsidian, Witherit Strontianit med fiere Arter, helst 
jeg ej finder, at disse Ting ved andre have været deslige Prø
velser underkastede, der dog bor skee, for at og disse med 
flere Bjergarter, som paa denne Maade ere prövede, maatte 
vorde kjendte. Forholdet af ovenmeldte Bergarter i Smelt- 
Ilden, deels allene og deels i Beblandelse med andre Bjerg- 
Arter, kan nærmere erfares udi oftbemeltdte Tabeller; maa- 
skee, at et og andet Forsög herimellem kan give An
ledning til nærmere Kundskab om Tingenes enten særegne 
Bestanddele eller og sammes Eensartighed med andre Bjergar
ter, som de ellers synes at være forskjellige fra; i det mindste 
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troer jeg at denne Anmærkning er især anvendelig paa Witherit 
og Strontianiten, nemlig i Henseende til den oplösende Evne 
de have yttret paa Jordarterne, der meget ligner Flusspathens, 
men sammes nærmere Bestemmelse in aa overlades enten til en 
anden Lejlighed eller til den Sag-Elsker, som dertil haver flere 
Midler i Hænde end jeg. Derimod maae jeg give 'mig den Fri
hed at opholde mig mere omstændelig ved nogle Betragtninger 
angaaende 3de Obsidian Arter fra Island, hvis særegne Dan
nelser meget udmærke sig fra andre deres ligeartede, og som 
tillige fra denne Side betragtede kan efter min uforgribelige 
Formeening, tjene som ubedragelige Anledninger at ophæve 
den Tvivl , der for endeel endnu synes at svæve blandt Geogno- 
sterne, i Henseende til den Maade, som Naturen har brugt til 
disse Arters Frembringelse; da nogle forxneene, at de ere pro
ducerede som de almindelige Bjergarter allene formedelst en 
almindelig foregaaende Oplosning af Vand, og andre, at de ere 
Productor, som bör henfores til de saa kaldede Lava Arter, 
og ere som disse allene producerede ved tor underjordisk Hede,

Naar jeg forst har omtalt Tingene, vil jeg siden give 
mig den Frihed, om disse Tings Generations Maade, saavidt 
Stædet her kan tillade, at yttre min Formodning.

Den forste af disse ode Obsidianer haver jog bekommet 
af min Ven nu afdöde Doctor Koenig, som ved sine botaniske 
Excursioner i Island, som han mundtlig har berettet mig, ha
ver taget samme i Sandet ikke langt fra de kaagende Vande; 
dersom jeg tör domme efter sammes Farve og endeel ¿ivrige 
Forhold, riemlig Haardhed og Smeltelighed, som den har fæl
leds med de 2de efterfölgende Arter, der vist vides at være fra 
Findestoel, saa formodes, at denne er fra samme Egn: Min 
Ven kaldede denne naaleformig Agat, deels fordi den er lang
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agtig og tilspidset og deels for den graa Farve Og lialv Igjen- 
nemskinlighed som den haver fælleds med den graa Agat, fra 
hvilken den dog i övrigt er gandske afvigende, nemlig i Hen
seende til Obsidianens særegneSmeltelighed , ringere Haardhed og et 
fuldkomment glasagtigt Brud. Formedelst de tvende forste 
Egenskaber er Obsidianen meget kjendelig fra den rene cii- 
stallinske Qvartz, som giver stærk Ild mod Staalet og er usmel
telig, hvorimod begge ligne hinanden ved et fælleds glasag
tigt giindsende Brud. Endvidere afviger denne Obsidian fra 
Qvartzen i det Tilfælde, naar begge forekomme i langagtige 
Dannelser, da denne antager en bestemt cristalliseret, men hin 
ingen bestemt Dannelse, som af folgende vil erfares. Naar altsaa Ob
sidianens Smeltelighed,uregelmæssigDannelse, samtringereHaard- 
hed undtages, dahar samme (i Henseende til det udvortes} nærmest 
Ligning med den egentlige Qvartz fremfor med andre Bjergarter.

Denne her omtalte forste Art forekommer ej meget hyp
pigt. Den findes i storre og mindre, enkelte, löse usammen
hængende Stykker, de ere tykkere og tyndere, begge Ender 
syleformige men ej krummede og i Midten meget mærkelig 
tykkere. De ere fra een til 6 og flere Tommer lange ogi Mid
ten fra i Linie til i Tomme tykke. De ere ó a g og flere 
Gange længere end tykke, langs ned Overfladen kandtede, 
dog tillige glatte og af en cristallinsk Glands , uden nogen Slags 
Tværstriber eller Facetter, hvornæst Overfladen, i Henseende 
til det Kandtige, lai gs ned, ligner en hist og her uordentlig, 
med grove Snit tilskaaren Træpind. De tykkere Stykker sy
nes mörkröd, de tyndere mere lysgraa, farvede, begge ere 
i tynde Stykker halvigjennemskinlige. De tykkere Stykker sy
nes meest klare, da de for saavidt ligne cn perfect cristallinsk 
Bög-Topas. I Brudet ere de tætte med Glas Glands, sonx

VU. Seis. Skr. II Deel, II lltft'. A a
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Bjerg-Cristallen,inodStaaIet slaae de næsten villig Ild med smaaröde 
Gnister: Af Filen angribes de let, hvorved de synes ligesom 
glatte eller íittede, de ere skjöre og let pulvérisabLe , derved 
yttres en phosphorisk Lugt, lignende den, som frembringes 
af den femsidige guulgraa Basalt fra Island, eller som og næ
sten af samme Beskaffenhed, frembringes, naar tvende rene 
Qvartzarter hastig gnides mod hverandre. Stykkerne ere over
alt af censartig Haardhed, Tæthed og Blanding. Ved Glöd- 
ring for Blæseroret tabe de tilde'els Gjennemskinligheden, og 
blæses lidet op, lignende smaa opsvulmede Skjel. Al Syrer 
angribes de ej. Udi den af mig brugte Smeltild, smelte og 
hæve de sig med megen Skum, som indtager et 6 a S Gange 
mere Rum end deres egen naturlige Störreise, omsider synker 
Skummet, dog uden at gaae tæt sammen, eller ganske at lor- 
'lade Siderne af Digeln. Den smeltede Masse synes mere at 
vinde end tabe Gjennemsigtigheden, ligeledes bliver Farven mor
kere. Mig synes at denne helst kan kaldes dobbeltspidsig 

■* stangformig Obsidian.
Den anden Art, synes at være frembragt i större og 

mindre Klumper, som ere mere flade end runde, paa Over
fladen synes de slidte, enten af Vandskylling eller mueligen 
af Gnidning ved Transporten. Paa Overfladen og i Bruddet 
ere de poröse rned nogen trævlet Anseelse, og i alt lignende 
en opsvulmet Dej med flad trykte Aabninger, af tykkere og 
tyndere sammenhængende bladige Partier eller Skigter.

I Tverbrudet, der hvor Delene hyppigere og tykkere 
ere samlede, er Stykket tæt og har en fittet Glas Glands, med 
mörkere brunguul Farve, samt mere uigjennemskinlig, end i 
tyndere Dele. Imod Staalet symes denne lidet blödere end 
forrige, den er og lettere at pulverisere. De tynde bladige 
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Dele ere saa skjöre, at de uden Vanskelighed lade sig trykke 
itu mellem Fingerne, uden tillige at vise sig skjærende. Pul
veret er mærkelig glat mellem Fingerne og har samme Lugt 
ved Gnidning som forrige, i övrigt forholder den sig mod 
Syfer og i Smeltilden som' forrige. Ellers Endes denne Art 
af forskjællig Tæthed, og nogle saa aabne i Brudet og tillige 
saa lætte, at de svonime paa Vand, i hvilken Henseende, de 
have nærmest Lighed med Pimpsteen, og muligen kan være 
frembragt paa een og samme Maade som denne. Da denne 
Art nærmest ligner en bladig opsvulmet Dej, kunde samme 
ikke upasselig kaldes bladig dejforinig Obsidian. Svamp- eller 
skumformig kan den derfor ej kaldes, eftersom den i begge 
Tilfælde skulle have ophævede runde bubleformige Aab- 
pinger.

Den tredie Art udmærker sig, ligesom den forste, iblandt 
Obsidian Arterne, i Særdeleshed ved sin fuldkommen bladige 
Dannelse, der i Henseende til denne Beskaffenhed, kan for
trinligt tjene til Vidne, at samme ikke kan være frembragt 
formedelst Smeltning, men cene og allene ved en foregaaende 
Oplosning i Vand, hvoraf samme omsider har udsat sig, for
modentlig paa samme Maade, som vides om den bladige Kalk 
og Gibsspathens Fremkomme.

Denne Obsidian har en mörk brunguul Farve, bestaaer 
af lidet bölgeformig 6, § til lo Tommes Brede og lange mu
ligen af större bladige Dele. Af de mig forekomne Stykker 
kan formodes, at den kan Endes i store Strata, det Stykke, 
sorn her beskrives, har været 3 a 4 Haand bred og lang, 
Tykkelsen var henimod 2 Tommer. De bladige Dele ere saa 
tætte, at de, i Sidcbruddet ere aldeles ukjendelige , hvor Styk
ket endog har en Ettct næsten glasglindsende Anseelse. De 

A a 2
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ere temmelig fast sammenhængende, men kan dog med en 
Kniv, uden Vanskelighed, skilles fra hverandre i tynde og 
tykke SLykker, dog ej saa deelelig som Glimmer eller Selenit. 
Delenes Tværbrud ere saavel ved de smaa som ved de store 
Stykker, paa den liggende Side afvexlende convexe og concave, 
men i samme Tilfælde paa den modsatte Side vinkelret fladsidet. 
De liggende Sider ere lidet flad bölgeformige med en hornagtig 
Glands,ikke synderi igigjennemskinlige uden iKanterne,hvorFarven 
synes mere graa end brun. Delene ere skjöre, uböjelige og 
næsten skjærende i Kanterne. De bladige Dele som ligge yder
ligst, synes mindre klare end de inderste, og som det forekom
mer mig paa et Stykke, der har henlagt i nogen Tid, lader 
Bladene til mere og mere at aabne sig, som om Stykket Tid 
efter anden taber Cristalisations Vandet $ de yderste Dele flæk
kes ogsaa villigst. Imod Staalet slaae de tætte Stykker svag 
eller uvillig Ild med spaa rode Gnister, og Haardheden synes 
ved denne Art at være mellem begge foregaaende. Ved Stod- 
ning findes den skjör og let at knuse og yttrer da samme Lugt 
og Farve som foregaaende. I Smeltilden skummer denne min- 
dre end den forrige. Af sure Vædsker angribes den ikke. 
Dette Specimen vil jeg kalde guulbrun bladigt Obsidian.

Da jeg ved dette Arbejde for det hele især har havt 
Hensyn til, at bemerke de Bjerg- og Steen-Arter, som befin
des smeltelige, som nu og da forekomme og kunde anvendes 
ved de glasagtige, om ej just til Ertz, saa dog mulig til de 
ringere Glas-Smeltninger, ligesom vel og kunde give Anledning 
til at opdage nogen Ligning, som en og anden tilsyne
ladende forskjællig Art, i Henseende til et eensartig For
hold i Ilden, kan have med hinanden, bleve med Hensyn til 
saadan Omstændighed, Peclisteenen fra Feiberg, Ungern, Is-

i
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land, en lysegraa Steenat, vist nok en Obsidian fra de lipa- 
riske Oer, soin var mig givet for Lava, saa og Pimpstenen 
tillige prövede, livis Forhold i Smeltilden, ligesom foregaa- 
ende, i mine Tabeller nærmere kanerfares» Hvornæst jeg lier 
især maa beröre, at disse Arter udmærke sig fra Obsidianen, 
i Henseende til deres Forhold i Ilden, derved, at de smelte 
uden Opbrusning, dog den eene villigere end den anden. — 
Den virkelige Pechsteen, saaledes som samme er forekommet 
mig, synes forskjellig fra Obsidianen derudi, at den ej er 
saa giindsende ej heller saa gjennemskinlig, men ligesom fittet 
i Bruddet, ej heller er samme saa gjennemskinlig som Obsi
dianen, muligen at Bestanddelene her ere mindre forfinede.

Bemeldte Bjerg- eller Steenart fra de lipariske Oer er 
af forskjællig Textur ? nogle ere i Brudet fiin- andre grovkor- 
nige, nogle ere hist og her gjennemvoxne med gjennemskin- 
lige, i Bruddet tætte og glasagtig giindsende,, kortere og læn
gere, bredere og smallere, langtrukne spidsige eller straalige 
Striber. Somme Stykker yttre tillige, paa meget enkelte Slæ
der, et skummig og blæret Brud, og andre cre dernæst traad- 
ligt og asbestartigt, nogle ere indsprængte med sorte beegfar- 
vede, halvigjennemskinlige glasglindsende större og mindre 
Piætter, der for saavidt tildeels ligne den almindelige Obsidian fra Is
land ; iövrigt er denne Steenart overalt i tynde Stykker , halv 
¡gjennemskinlig og ligner Obsidianen i Tyngsel.

Pimpstenen udmærker sig fra denne og Pechstenen i 
Særdeleshed ved sin Letlied. Denne har jeg fundet af forskjæl
lig Tæthed, og nogle Stykker deraf, især fra Island, som paa 
den ene Side er saa porös, som den almindelige Pimpsteen, 
men paa den anden tæt og gjennemyoxen med glasagtig giind
sende, deels langstraaelig liggende gjcnnemskinlige Striber, lig-
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nende for saa vidt den nysomtalte Steenart fra Lippari, saavel 
i Farve som Gjennemskinlighed og Haardhed mod Staalet, 
hvormed alle give svage sniaa Gnister. Denne glasagtige An
seelse, som umærkelig taber sig i den poröse Masse, og som 
ingenlunde giver Spoer til at have været smeltet, synes at 
medföre Beviiset, at Pimpsteen er genereret paa samme Maade 
som Obsidianen, og ikkun bor ansees som en Varietet deraf, 
hvilken Anmærkning jeg formener ligeledes kan anvendes paa 
foromtalte Bjergart fra Lipari, der hist og lier har Ligning 
med Pimpstenens almindelige yderlig liggende Beskaffenhed.

Og da jeg ejer en temmelig anseelig Afvexling af for- 
benieldte Obsidian, Pechsteen- og Pimpsteen-Arter, finder jeg 
det ikke upasseligt, her at anföre folgende derover gjorte Be
mærkelser, nemlig, at ingen af dem er fundet indblandet med 
nogen mærkelig Bestanddeel af de almindelige Steenarter, saa- 
som af Spath, Kalk, Qvartz ellar andre deslige, ej heller have 
medfort nogen Slags regelmæssig Cristalisation, at de ingen
steds yttre Tegn til at have været smeltede, da de hverken 
paa Overfladen eller i Bruddet have nogen saadan Beskaffen
hed , som folger enten med let eller strængsmeltelige Masser ; 
men at deres udvortes Beskaffenheder, som forhen ere vidtlof- 
tig bievne omtalte, snarest og nærmest lade formode, at de 
have deres særegne Textur, Tæthed og tildeels Dannelse for
medelst en ved samme foregaaende Oplosning i Vand. Der
næst synes det at disse Legemers Oplosning forudsætter, at 
Naturen har virket paa dem anderledes end som det plejer 
at skee eller moder ved de almindelige Bjergarters Sammen- 
sættelse, som, om jeg tor yttre min Formening derom, for
nemlig bestaaer derudi, at Oplosningen ved disse sidste skeer 
næst Vandet især ved Kulde, men ved hine næst Vandet til- 



Ï91

lige med en höj Grad og anholdende Ilede, livorvcd de jord- 
a°tUe Bestanddele, ' der vel ikke kan være af anden Slags, end 
de vi i Almindelighed kjende, blive overordentlig oplöste, og 
i hverandre blandede, livornæst formodentlig en Deel Saltag
tig alcalinisk og suuragtige Agerede Bestanddele blive inpræg- 
nerede, hvilket alt kan ansees for Aarsagen, deels, at de 
Dannelser', som i ovenmeldte Tilfælde pleje at folge Bjergar
terne, her aldeles mangle, deels, at de have en vis glaslig
nende Tæthed, Haardhed og Smeltelighed, og deels at de 
bruse op under Smeltningen, samt at Massen derefter behol
der den rödagtige larve, der alt forudsætter, at disse Tings 
jordarLige Bestanddele her maae være ej allene overordentlig 
forfinede, men og i Henseende til deres naturlige Tilbøjelig
hed at antage visse Dannelser, efter at de have sat sig udaf 
Vandet, Være bleven forstorrede.

Disse Materiers oplöste Tilstand, synes mig maae have 
været af forskjællig Beskaffenhed, og have afviget, deels i 
Henseende til at Materierne have været mere og mindre for
finede, da nogle yttre en mere og mindre Fiinkornighed, samt 
Gjennemskinlighed, deels at Oplosningen har været mere og 
mindre flydende, som haver været Aarsagen til den forskjæl- 
lige Dannelse som findes anfört baade ved den islandske og 
lipariske Obsidian,

Endvidere synes disse Slags Steenarters Beskaffenhed at 
forudsætte, at de i deres oplöste Tilstand ej maae kunne con- 
denseres eller hærdes saa hastig, som det findes at skee med 
de almindelige Bjergarter efter at de have været oplöste i Vand, 
men maae beholde den indblandede Vædske ulige længere, 
uden hvilken Omstændighed det ikke kan forklares, at disse 
Obsidianarter, i et og samme Stykke stribeviis findes at være 
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grove og fiinkornige, tætte og glasagtige, tætte og poröse, gjen- 
nemskinlige og uigjennemskinlige, af en bladig og ubesterntSam- 
menliæng, at de, som i Island, bedækker lange Jordstrækninger, 
ligesom om Materien i en flydende Tilstand liar fremtrængt af Jord
bunden, eller, som mig er fortalt, paa de lipariske Oer danner 
smaa Bjerge og Söe-Grunde, eller som i Ungern og flere Stæ- 
der, udfylder Bjerg-Ridser og Klövter, ja endog nu og da fin
des paa Siderne at omgive eller omgives med almindelige Bjerg
arter, hvormed de dog, i Henseende til deres Egenskaber, som 
af ovenmeldte, naar samme lignes med de almindelige Bjerg
arter kan erfares, ingen væsentlig Ligning have, (eller findes 
at indgaae med samme nogen nöjagtig Forbindelse).

Disse Omstændigheder sammentagne, synes at grunde 
sig paa en egen Art af Flussighed, som Obsidianen og sammes 
Afvi gninger rnaae have i deres oplöste Tilstand. Men jeg vil 
med mine Yttringer om Obsidian, Pcchsteen og Pimpstenens 
Generation ikkun have fremlagt de Formodninger, som synes 
grundede paa de omtalte Tings Beskaffenhed, saaledes nemlig, 
som samme falde i Öjnene, naar de lignes enten med de almin- 
deligeBjerg- eller virkelig Vulcanarter, da jeg meget vel ind
seer, at Visheden af mine Formeninger, nærmest vil hnde Fast
hed , naar de understottes med de derved fornødne Local Om
stændigheder, som jeg ikke har havt Lejlighed til at gjöre mig 
bekjendt med 5 desaarsag anscer jeg selv dette mit Arbejde, 
ikkun for en Anledning for andre at prove samme nærmere, 
hvornæst det önskes, at Hr. Doctor Momsens Betragtninger 
angaaende Pimpstenens Generation, som findes udi de nye Sam
linger af Videnskabernes Selskabs Skriv ter 4de Deel iste Hæfte 
p. 127 tillige inaatte tages i Overvejelse.

I Henseende til hvad, som jeg har sagt om Obsidian- 
Arterne, Pimp- og Pech-Stenen, at de hverken bor henføres til 
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de almindelige Bjergarter eller virkelige Lava-Arter, da er min 
egentlige Mening dermed denne: at det ingenlunde modsiges, 
at begge sidste Arter jo ere producerede ved underjordisk 
Hede, og at de, desaarsag, begge bör henfores til Vulcan- 
Producter, men tillige for saavidt bör skilles ad, som de for
ste ere frembragte, næst underjordisk Hede tillige ved Væd- 
ske og nogen ubekjendt saltagtig Indblanding, formedelst hvilket, 
de jordagtige Bestanddele ere oplöste , forfinede og nöje med 
hverandre blandede, samt faaet adskillige Egenskaber, hvor
om forhen er talt ; hvorimod den virkelige Lava, som er ligeledes 
produceret i samme Egne er en smeltet Masse af raae Bjergar
ter, fornemlig Granit, denne udmærker sig fra Obsidianen i 
Brudet, ved en mork, mere og mindre jordagtig, gnistrig og 
traadigt Sammenhæng, som hist og her er indsprengt med bu- 
blel’ormige större og mindre Huller, der nu og da findes mat- 
glindsende og undertiden fyldte med Stöv eller sammenbrændt 
uformelig Idsliggende Jord, paa Overfladen er samme mere og 
mindre bubleformig, stribet og matglindsende som en streng
smeltelig flydende Masse og overalt uigjennemskinlig ; mod 
Staalet slaaer den, deels formedelst Sej hed, deels formedelst 
Porositet, mindre Ild end enten Kiesel-Arterne eller Obsidia
nen og ved Smeltning beholder den uden nogen væsentlig For
andring den forrige Skikkelse.

Af saadan Beskaffenhed har jeg fundet den egentlige 
Lava fra Islapd og flere Stæder.

Men en anden saakaldet Lava-Art er forekommet mm o 
som sagdes at være opkastet og findes i Egnene af de ildspru
dende Bjerge i Sicilien.

. Denne Art, som ikke overalt giver lige stærk Ild mod 
Staalet, findes paa Overfladen rundet, slidt, og ligesom i Bru- 

Vid. Seit. Skr. II Del, Il Hofte. B b
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det af en porös, mat og jordagtig Anseelse og uden tillige at 
have nogen Spor til at have været smeltet, soin derved saa 
meget mindre kan formodes, som den ikke behöver större Hede 
end hiin for at smeltes, men og i sine Huulinger indeholder 
Leucitz, Augit, Qvartzkorn og Felthspath Partikoler, alt af 
bestemte Dannelser, der ej var mueligt, naar samme Masse 
forud skulle have været smeltet eller maatte have været under- 
gaaet den Natur Virkning som den virkelige Lava, hvilket saa 
meget mere bekræftes derved, at denne Masse, uden nogen 
overordentlig Hede i et og alt, taber sin naturlige Dannelse 
og antager den Beskaffenhed som forhen om den virkelige 
Lava er anført.

Mon det, i Anledning af nys bemeldte Egenskaber hos 
denne uegentlig saakaldede Lava, istædet for at ansee samme 
for en smeltet Masse, ikke var rimeligere at betragte samme, 
vel som et Vulcan Product men tillige som en Masse der har 
været en særegen underjordisk voldsom Virkning underkastet? 
Mig synes at det, hvad som ovenfor i Henseende til Obsi- 
dianens Frembringelse er bleven anført ogsaa kan være anven
delig paa denne Steenart, (og sammes Indblandinger), dog med den 
Undtagelse, at den jordagtige Materie i denne ikkun harværetopbfø- 
det og gjermemtrængt afHede og Vædske, hvorved muligen sammes 
Bestanddele for endeel ere extiaherede, men uden at blive af
sondrede, omsider have trukket sig sammen i den blöde Masse 
og antaget bestemte Skikkelsir som meldt ; tbi, at antage dis
ses Generation m. v. efter at den dem omfattende Masse var 
bleven hærdet, lader sig ikke formode af sammes Tæthed og 
Haardlied, og dette saa meget mindre, som det findes, at be
meldte Leucit, Augit m. fl. deres bestemte Dannelser, af den 
saakaldede Lava ere nöje indsluttede.
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Denne saakald ed eLava-Art fortjener sa a meget mere at mær
kes, som det synes af nogle mineralogiske Beretninger , at den ofte 
bliver anseet for en Basalt eller Trap-Art, som nu og da og- 
saa forekommer med indsprængte Partier af en eller anden 
Bjergart, men alligevel kan k jendes fra hin, decís ved deres Letsmel- 
telighed og den derved frembragte klare og tætte glasagtige Masse, 
og deels formedelst den Oplöselighcd, disse yttre ved Kaagning 
isure Vædsker, hvorudaf omsider en Deel Kalk og Jernjord kan 
skilles, som synes at mangle udi nysbemeldtc saakaldede Lava-Art, 
og derudi, formedelst underjordisk Hede og medvirkende Væd- 
ske, er forviklet.

Disse, saavel den virkelige som uegentlige Lava vedkom
mende Kjendemærker, har jeg anseet for nödvendigt at an- 
anföre, for ved behörige Sammenligninger at skille samme fra 
Obsidianen og den lignende Arter.

Til Slutning niaae jeg i Henseende til Anvendelsen af 
mine litliogeognostiske Forsög kortelig beröre, at de derved 
udbragte Resultater ere samlede udi særskildte Rubrikker og 
herhos folgende Tabeller. Og paa det at de særskildte Om
stændigheder angaaende de brugte Materialier, deres Propor
tioner, og de deraf udbragte Producters særegne Forhold, 
maatte blive desbedre i öjefaldende, ere samme henförte udi 
io Colonner, og hver Colonne överst betegnet med de der
under hörende Bemærkninger.

Resultaterne af Forsögene (i Særdeleshed)findes i vedkom
mende Colonner betegnede saaledes :

For hver enkelt Egenskab med - - - II,
Naar Resultaterne have medfort en eller anden
Egenskab i en udmærket liojere Grad - - ZZ2
og i Tilfælde, at tvende Egenskaber have ind-
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truffet ved et og samme Forsög, da er det be
tegnet saaledes - - - - - = —
I Henseende til Producientes Farve hndes i det
Tilfælde at disse have været hvide, ingen Anteg
nelse, efter som de enkelte Bjergarter ingen Farve 
enten medfore eller antage, end den dem med- 
fodte hvide Farve, i andet Fald bemærker det 
i denne Colonne anforte Tegn - II
Igjentagelsen af den forhen betegnede Farve»

De enkelte Tins ere alle uden forestående Forfinelse braste i 
Ilden for saaledes best at kunne skjönne deres Forhold i stærk 
Hede baade i Henseende til deres Sammenhæng og Smeltelighed 
med videre.

I Henseende til de belovede Anviisninger, vedkommen
de de brugte Materialier , mangler ingen, uden i de Tilfælde, 
at en og anden af mig brugt Bjergart, som dog ikkun have 
været faae, ej, efter disses Beskaffenhed af Hr. Emmerling, 
gandske overeensstemmende er enfört»



TABEL I.

/ o ril o L d e n ei ) Malerialierne. 2.) Malerialierne Forholdene.

i

p-

13)

II III
14)

11
11

15)

II
16)

II
17)

II
18)

II
19)

II

II

II

ÍO)

I
.1

med enkelte og sammensatte

8

g
CDCu

tfQ

*T1
P

< 
O

o 

o

5
CD

2

1
X
2

vedkommende efterstaaende Forsög>

TI 
p
•1
< 
CD
3

O
cn
J

<T

5) i’ormeldte Kride 
Ligeledes Leer

I
O

grön I 
aglig

Q-
c»

eo
P
B
3
CD
B-

S
do

CD
P

cT

c
o

p 
c/s

II

O: 
fji

& 
P
3
B
ro 
sP“|
8 I
B

CfO 1
ro
5 
e- 
ro

Nota: De ul eb landede Ting ere, uden foregaacnde Forandring, bragte i Ilden.

Jord- og Stee

8 I 

s' 

p 
03

4) HvidgraaeStrand-Sand 
ha Egnen ved Kjoben- 
havn , holder omtrent 2 
pr.Ct. Felthspath,det öv- 
rigefiinkornig Qvartz.

SS „ 
Í B

S2,
i S c- 

P CfQ 
ro
B o
Oo? 

cn 
00 o)

CD- ? 
K P-*  R CD

hvid.
1eraae
i

n - Arter,

3)lnid cristallinsk calcine-' 
ret og pulvericeret Qvartz 
fra IN orge Em. M >p- 12Ó.

Kride 
IL Leer 
Qvartz

Kride
H. Leer
Qvarts

Kride 
IL Leer 
Qvartz 
“ Kride~ 
H. Leer 
Qvartz

Kride
H. Leer
Qvartz

21) Dobbel-Spath fra
Island Em. M p.455 

H. Leer 
Qvartz

22) samme Spath 
H. Leer 
Qvartz

23) Hvid tæt Alabaster 
Em. M. pag. 529

H. Leer 
Qvartz

i

3
i
o

¡2
1

I
I
o

Kride 
II. Leer 
Qvartz

Kride 
II. Leer 
Qvartz

Kride 
IL Leer 
Qvartz

Möen.seeEmmerlingsMi-i 
neralcgie isteDclpag.433 
Edid. 1793"________ _ I
2) Hvid stemmed Leer fra| 
Grodbye Aae paa Born-I 
holm Em. M, p. 22-

graae

6) samme Kride
H Leer

0

I II
i

1
1 — 1

y) samme Kride 
glödet Leer

1

II1

1

II
1

1

Hvid Leer 
formeldte Qvariz

j

Ï II
99 H. Leer 

Qvartz
I 
n 
- II

ICJ Kride
H. Leer 
Qvartz

1

I
I

grön 
agl’g II

il Kride
H. Leer
Qvartz

2
1

I II
12) Kride

H. Leer
Qaartz

0

1
X
2 II

1
Vid. S. Skr. II Deels II Hæfte, til p. /g6,



Tabel II.
4) Materialierne F o r ho Idene3) jFLalerialleme "O

S 8 BB

O

p-

II

\nh
il

fra

II
II

II
II

II

28)
II

II

II

32)
II

33)
II\

II34)
II

35)
II

36)
II

graae

IIII

G- 
»

2
I

3
<T>

S”
i«

o s o 
s

I
I
I

I
I

graae
aglig

grön 
agt'g

gron 
aglig

I
I
l

graae
agt!g

Kride
Feltspath

2

1
i
X
4

lys 
grön

Ti
B

6
P

H. Leer
Feltspath

29) Blegröd Feltspath
Em. hl. pag. 266.

0»
c
B 1

3
i

*5 I 
c 
pi

er
8 n 
CD

! O

CTO-J
B

i * I[crs 
eß’

i 
i 
o

CD

3 
i
cd

Kride
Körnig Gibs

Kiide
Feltspath

I
O

I 

•I

1
2

< 
CD 
P

Kride
Feltspath

B
B

39) Dobbelt Spath
Feltspath

i 
I
I

S
rr

g
B
VI

era ra"
P

30) livid graa Deman I h- 
Spath fraCcilon. Em. 
M. pag. 9.

38) Dob belt Spath
Feltspath

37) Graa körnig Gibs 
Em.M.p g 532,

11. Leer
Qvartz

3
o

1
2

1
2

'46) samme Granat 
Kiide 
Flusspath
Kulstöv

I era
B 
» 
CD

go
cd’
5 CTQ 
CD ** 
S o

Ü oT
a= o— 3 

CL. 
®

37) Hvid Marmor fra Ca
rara. Emnierl. Min.
Pag- 437,

Feltspath

26) samme Alabaster
Kride
H. Leer 

bemeldte Sand Il
------------k

47) Slemmed graae 
Leer fra Wennersbye 
paa Bornholm. Em. 
M i. D pag.223

45) Röd tolvsidigGra- 
nat ira Norge. Em. 
M» 1 D. p, 43« 

Kride
Fi. Leer 
Sand
Kulstöv

31) H. Leer
bemeldte Feltspath

24)Hvid smaabladigtkor- 
nigGibs fraRouen.Em. 
Al. pag. 532.

H. Leer
Qvartz

48) bemeldte graa Leer 
Kride 
Sand

25) Hvid Alabasttr
Italien

Kride
H Leer

i
O

I
I
I
4
I
3
4 
o
i
4

40) H. Leer 
Qvartz 
Feltspath

41) Kride 
H. Leer 
Sand
Kulstöv

II
i

F o rh old ene
era p- M S. 
& to 
CD H 

S
CD

E.
CD £_

5 2? *

2 O

5 o?
aro_ 2 

CD- S
P

42) Kobber-Glas
Em. M. 2den Deel 
p.222 kaicineret

Kride
H. Leer
Sand
Kulstöv

43) Blodsteen
Em. Al. 2den Deel 

' IJag 313 
i kaicineret

Kride
H. Leer
Sand 
Kulstöv

I44) HærdnetJernücher
Em.M 2 Deelp.321 

kaicineret
Kride

H. Leer
Sand
Kulstöv

¡49) Gr. Leer
I Kride

Sand

ra. s. Skr. II Deels II Hæfte. Til p. «fi-



Tabel III.
F o rho Idene tyMaterialierne |5) ML ate ria lie me F o r holdene.

O

cío

i:

66)

II II

II

II II

II II

graae

IIII

II II
i

II IIi

I

II II

II
II

II
■

H. Leer
II

II

II Qvartzsort

,82) S. MagnesiaII II
III

II
1

1
2

I

CD
3

C

5
"1

o 
B 
CD

B 
CD

I
1
I

Ti
>1
<
CD
B

69) Sort haard Tavle- 
Skifer fra Mansfeld 
med Kobber-Kies

Kride 
Qvartz

graae

62) Sort haard Tavle-
Skifer. Eni.M.p.284

gron 

aglig
1
2
I

5.6) Sort blöd Skifer 
Em. M. p. 353.

o

o'

CD

CD

Tf
Di

<
CD
B

grön 
agtig

S. h. Skifer

Kride
Sand

1
2
I

hvid 
graae

CO
7T 
C
B
&

era
o 

,cro 
cra_
E“ 
co

era
era’

sort 
graae

7g) S. Magnesia
II. Leer

53) Gr. Leer
Kride
Sand

8
-s

71) samme Skifer 
Kride 
Sand

54) Gr. Leer
Kride
Qvartz

51) G. Leer
Kride
Qvartz

56) S. b. Skifer
Kride
Qvartz

5o) Graa Leer

Kride
Qvartz

65) S, h. T. Skifer 
Kride 
Qvartz

63) S. h. T. Skifer
Kride 
Qvartz

61) S. b. Skifer
Kride
Feltspath

58) S. b. Skifer
Kride
H. Leer

67) S. li. T. Skifer 
Kride
H. Leer

52) Gr. Leer
Kride
Qvartz

68) S. h. T. Skifer

Kride
Eeltspath

graae

C—« ' 
cn 
Q i
P I
Q-.i
(0

w
T
P
P-

8
-i

E. 'cd'

cr
8*

i i-sCt

I o era
'era

S
co 
it

03 

era

174) Englisk eiler olfi' 
cinel Magnesia

76) Samme Magnesia 
Kride

E cT
I » œ
2 B

era

5 era*
CD ■*
9 o

ra?
Ü o? 

era cd 
ôT 9
y CU

70) S. h. T. Kieicr fra 
samme Stæd

Kride
Qvartz

I &\
I 5/5 !

co

S I
3 I 
a I

P* 4
K 
P 

CTQ a>
□ 
Q- 
Q

57) S. b. Skifer
Kride 
Qvartz

8 8
5 I

"C CD I 
C_ P-|

B era 
2.1 ~i 
"IB td cJ 
•-t I Cß I 
¡3 ¡ G) 
H a.

CD
Ö5
-i 
B 
P-

64) S. h. T. Skifer
Kride
Sand

59) S. b. Skifer
Kride 
Sand

60) S. b. Skifer
Kride 
Sand

(jl) S. Magnesia 
Kride 
Qvartz

76) S. Magnesia 
Kride

j 77) S. Magnesia
li___

" ■ ~

■ II_ ____
79) S. Magnesia

i ----------------------------------------------

. [80) S. Magnesia 
Qvartz

I
»¡graae
I

1
2
i

21
I
1
-i ; 

i.
2
i
1
2

I
i
I
1
2
1

2

i

3
1

i

83) S. Magnesia

I—
I

2
I

I

72) S. Skifer
fl. Leer 
Kride

73) S. Skifer
Kride
Feltspath

Vid. S. Skr. II Vedi II Hafte. Til p. trf.



Tabel IV.
Forholdene.( tyMaterialierne |

gBBHt^KTHasnn

7) Materialierne
o

70

W

II

II

I

II

HKride
ro

I

II
¡109) bemeldte

ru wT z~l I 1 i*  1/ C

II
II

II

TI

II

II III

II

II

O' GO

OI c
o
o
CD
3 
CD

I
1

Ö5
4/5

I
II

ilt) s. Speksteen 
f »rmeldte gr. Leer

er 3-

5 i 

era era
3 <?

T>

5

ro 
Of -,
ZL.

Q-
S

te 
>1 
p

i

II
110} s. Speksteen

H. Leer

116) s. Speksteen
Kride
Qvartz

117) s. Speksteen
Kride
Feltspath

ic6) sammeSpeksteen 1
1

115) s- Speksteen
Kride 
Qvartz

101) s. Bittersteen 
Kride 
Qvartz

104) sammeSpeksteen 2
Kride I i

100) s. Bittersteen
Kride

röd
S1’g

æ I =
S ! 5 •’ 
” I S i o -• era 'to 

do ! o¿T,0® cra_ 
r 
V. cj OO

era’

00
óo ST

I Ö i 1 s
go —• 
ro’ ro

; P 7Ö" 
ro '*
B O

03
O oT 

era' m 
IT o 
s i?

8

3
ro
P--

3

1
2

108J s. Speksteen 
Kride

; rosen
farvede Speksteen

li. Leer

^8} samme Bitter Joid 
fra st. Fernando

Kride

84 ) Hvidguld, let, kork
lignende, Bitier Jord 
( Meerschaum) fra Ty- 
rol. Em. Al. pag 
3 7 Ih

107) Bleggrön æblefar-j 
vet Sptksteen. Em. I 
M. pag. 363.

Q5) samme 1. K. 1. B.
Jord ft a sanet Fernan
do i Spanien : bruser 
lidet med Syrer, hol
dt r for modent li «¿Deel 
Kalk Jord

11I) s. Speksteen
Qvartz

~ I
3 CD 
CD !

113) s. Speksteen
Kride 
Q variz

114) s. St eksteen
Kride 
Qvartz

is 
'"5
CD

IC’5) sammeSpeksteen!
Kåde

g

ffo'.T

3-1
CD

I

102} s. Bittersteen
Kride
H. Leer
Qvartz

103) Bleg, rosen rad ! 
fiinkornig Speksteen 
med mut B ud fra!
China. Em. M. pag.| 
363-  ’ i

F o rh. o I de ne
5
Cf
cn

B
<0

i
'i

—• M
c4 “
□ °ß. 

era'

Melkfarvet blöd 
Halv-Opal fra Tokay 
i Ungern. Em. M. 

__pag. 256^_________
87) Vox Opal Em. p.

25‘-

! graae! 
o aSlig. 
f_____ I
2
I[
i' Igraae
i_____ I

2
i

I
I
I —
1
2
I

1
2
1_____
1
I
n

i______

* Ii |graae|

~í I

I.

89) samme Bitter Jord 
Kride

1
1
2

—

90) s. B. Jord
II. Leer

1

2
graae

1
9s) s. B. Jord

H. Leer
2

I II
92) s. B. Jord

Qvartz
0
I II

93) s. B. Jord 
Kaide
Qvartz

1
2

I

94) s. B. Jord
Kride
Qvartz

I 
o
1
2

95) s. B. Jord
Kride
Qvartz

2
1

96) s. B. Jord
Leer
Qvartz

]
2
I

graae

97) s. B. Jord
Kride 
Leer
Qvartz

1
I
I
i

grön 
*g,¡g

98) Graa Bittersteen 
(Jade. Widenmans 
Min. 1794-iD.p.459.

hvid 
graae

99) samme Bitiersteen 
Kride

2
I

gtllll 
»glig II

Vid. Sels. Skr. II Deels II Hæfte. Til p. J^ó*.
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' Em. M. pag. 3o5 brun

14Ö) samma Sandsteeu I -
Kride 2 graae

»44) Sortgraa fiin kor- 
nig sandsteen ski
fer
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Fid, Seis. Sir. II Deels. II Hafte Til p. 169.
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151) B. t. Asbest
11. Leer.

I Kride I ~—
2 zz II — 168) K f. S. Marg ]
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Èm. M. pag 422. brun zz

1
¿) R 1

Kride
Qvartz

0
I ■ ■ 1 II

— —
pc Z !
5 .=°
U Ç a Or'

172) K. f. S. Marg
Kride
Feltspath1x6) Fieder Asbest

Kride
2
I II II

1
2
I II

___ — — — — — 173) K. f. S. Marg 1 ■
IS?) samme Asbest 

Kride
1
2 II II ___ — —

H Leer
Kride

I

I II
158) s< Asbest

H. Leer
2
1 II £ __

174 KiÖdLrvet Steen- 
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Fid. Sels Skr. II Deels. II Hæfte Til p. 196.
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matisk Schorl fra 
Nordlandene
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Vid. Sels. Skr, IIDeels II Hafte. Til p. igG,
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Forholdene
>-5
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Em. M. pag. 262.
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deiformig, skumagtig 
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Vid. Sels. Skr, IIDeels II Hcrfte. Til p. igfF



JEN AFHANDLING,

hvori der vises,

at den nuherskende Sk ep ticis ni eller Kritik i 
Phi lo sophien ? naar den grunder sig paa den men
neskelige Fornuft og rigtig anvendes? ej kan vaere 
farl ig hverkenfor videnskabelig Cultur eller Moralitet.

N. S C H O TT,
Professor.

lrV Seh. Skr. IIDeel, IIHxfie. Cc



,I)a der i vore Tider tales og skrives meget om Skepticism, 
som i Grunden ej er andet end den sunde Fornufts Kritik an
vendt paa Philosophie, og adskillige ere af den Mening, at 
den kan vorde farlig, saavel for videnskabelig Kultur som for 
Moraliteten, saa er det min Hensigt i denne Afhandling, som 
jeg har den Ære at forelæse det lioje Selskab, at vise det mod
satte, i det jeg vil forklare dens Aand og vise dens Grændser.

Denne Afhandling er et Resultat af mange Aars Grandsk- 
ning. Saavidt mine daglige Forretninger have tilladt mig det, 
har jeg sögt i det philosophiske Fag at holde Skridt med Ti
den. Dette har, især i de sidste Tider, været vanskeligt, da 
dette Fag , som bekjendt , har været saa hyppige og store For
andringer underkastet; men derfor og for Tænkeren er ble
ven saa meeet mere vigtigt og interessant.O O O O

Philosophien kan ej være andet end Resultatet af alle 
menneskelige Videnskaber; og da man bestandig gaaer frem 
ad i disse, saa kan ingen Dogmatismus i Philosophien ansees 

Cc
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for et Non plus ultra. Kant var alt for stor Philosoph til at 
troe sligt om sit System; og mange af hans Skole, som paa- 
stode det, viste just derved, at de ikke vare Philosopher. 
Ved en bestandig Skepsis eller Kritik vil Philosophien maa- 
skee — ifald den videnskabelige Kultur bliver ved at ¿lige — 
tilsidst erholde en fast, symmetrisk og simpel Lærebygning, 
der ved sin Fasthed vil modstaae Ildernes Anfald og ved sin 
Simplicitet blive meer anvendelig og brugbar for Mennesket. 
Det som især har givet de nyere Philosoj her et vældigt Stod, 
er den daglige Fremgang og de idelige Opdagelser der gjöres i 
hele Naturkyndigheden, ncijere Bekjendtskab med Grækernes 
Philosophie, Historiens rigtigere Anvendelse og grundigere 
Kundskab om Verden og Mennesket, og disse ere uudtömme- 
lige Kilder.

Min Afhandling bestaaer af tvende Dele. I den forste 
kastes et Blik over den ældre og nyere Philosophie med Hen
syn til Skepticismen, I den anden fremsættes den nyere Skep
ticisms Grundprinciper; og af disse sees, at den grunder sig 
paa idelig Fremgang i videnskabelig Kultur, og at dens Aand 
er Fornuft og Moralitet.

Uagtet der i vort Sprog er skreven meget lidet i det 
philosophiske Fag, har jeg dog fundet det beqvemt og bøje
ligt. Det eneste som inaatte forekomme fremmed er, at jeg 
bruger Infinitiverne Vide og Tænke som Substantiver, og det 
har jeg været nödt til.

I ingen Videnskab er foregaaen saa stor og vigtig Forandring 
som i Philosophien, siden det Kantiske System kom for Ly- 
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cet. Kant var heldig i at rive ned, men langt ira ikke saa 
heldig i at opbygge, og det er derfor at hans Bygning fra 
alle Sider bestormes. Kant har desuden en meget uklar Frem- 
sætningsinaade, hans Sprog er haardt, hans Stiil fuld af Mel. 
lemsætninger og lange Perioder, og undertiden synes han aj 
modsige sig selv, eller ikke tydelig nok udtommer og bestem
mer han sine Ideer: heraf hans Utydelighed og Ubestemthed. 
Derfor tilfredsstiller han sjelden Læseren med klare og fuld
stændige Ideer, men han foranlediger dyb Grandskning. For
medelst hans Originalitet og 1 idem es Trang har hans Philo
sophie gjort Epoche ; og da han i den theoretiske Deel har 
anvendt den dybsindigste Kritik, har han vækket den skep
tiske Aand, som blant Nutidens störste Tænkere er den her
skende.

Hvorledes Kant kom til at virke saa vældigen paa Nu
tidens Tænkere, vil jeg historisk korteligen oplyse.

Der var for et halvhundrede Aar siden blant de lyseste 
Hoveder og fineste Tænkere en stærk Gjæring saavel i theore- 
tisk som praktisk Hensigt. Den Evne i den menneskelige Aand, 
som hæver sig over Ideernes fineste Synthesis og Analysis, 
pröver de allerforste Grundsætninger og Axiomer, er Herre 
over Forstandens fineste Combinationsevne. Den Aandens 
Kraft, som mest er ophojet over Sandseligheden, og hvis Ev
ne Phychologerne indtil Kant og de senere Philosopher ikke 
nöje nok have adskilt fra Forstandsevnen. Denne Kraft, hvor
ved Mennesket danner sig Methode, Plan; söger Klarhed, Be
stemthed, Eenhed ; sponger om Nytte, Hensigt, Brugbarhed,*  
foler og erkjender Grændserne for sit Tænke og Vide. Denne 
Fornuftens Evne begyndte til den Tid næsten i alle cultiverte 
Lande at virke i alle enkelte Videnskaber.
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Humanisten blev kjed af blot at studere de Gamles SP°£ 
og berigtige deres Skrivters Text; han anvendte Kritik paa 
Tingene selv. Af Digterne oplyste han Reghrne for det Skjönne 
og Passende; han. forklarede Mytherne, viste deres Opiindelse, 
og Maaden, paa hvilken de af Digterne siden vare behand
lede» Paa denne Maade opdagede man, hvorledes Poesien var 
gaaen ud fra Oldtidens mundtlige Fortællinger, cosinogoniske, 
physikalske og moralske Emblemer. Alt dette skede ved noje 
Undersøgelser i Kilderne, og Sammenligning blant flere Lan
de og Nationer, hvortil Efterretninger oin nyopdagede Lande 
og vilde Nationer gave rigt Stof. Man fandt at Menneskets 
Kultur — nogle faa Modification er und tagne — overalt tager 
een og den samme Gang. Flerved blcve Oldtidens Aand, Sæ
der og Forestillingsmaade satte i et nyt Lys.

I de historiske Skrivter lærte man i de ældre Tiders Hi
storie at afsondre den poetiske Indklædning fra de virkelige 
Begivenheder; det som Skribenterne selv havde seet eller vare 
Vidner til, fra det de havde hört andre fortælle ; og endelig i 
Oldtidens Historie at opspore dens Aand , og anvende den paa 
Menneskehedens Cultur-Historie»

I at forklare Philosophernes Skrivter trængte man ind i 
Philosoph ernes Systemer, og oplyste dem i Overeensstemmelse 
med Samtidens Aand; herved bleve Materialierne til Philoso
phions Historie bearbejdede, saa at vi nu have fuldstændigere 
og rigtigere Begreber om de Gamles Philosophie, end man til
om kunde have.

Denne pliilosophiske Aand blant Humanisterne virkede 
nærmest paa Theologien. Man fik nu ct ganske andet Begreb 
om Kilderne i denne Videnskab, og behandlede dem paa 
en ganske anden Maade, end for. I at forklare den hellige
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Skrivt toges Hensyn paa Tiden og Forfatterne. Man havde 
Oldtidens Aand og Cuitar bestandig for Ojne. Paa denne Vej 
opdagede man en uhyre Mængde af urigtige Fortolkninger; 
og Mørket, soin tilforn omhyllede disse Böger, forsvandt meer 
og meen

Kirkefædrene og Dogmernes Historie studerte man 
med Kritik, og al fremmed Tilsætning afsondrede man fra 
Sandheden selv«

Den scholastiske Philosophie, i hvilken den christelige 
Dogmatik og Moral vare indklædte, saae man at være ufor
noden; og man betragtede den blot som en Terminologie, 
der burde kjendes for at forstaae Dogmernes Historie.

Dette sidste Skridt især forte mærkeligen fremad til en 
höjere og renere Philosophie. Man skjelnede imellem Ord- 
philosophie, unyttig Spidsfindighed og den Philosophie, som 
angaaer Tingene selv. Overalt spurgte man om Brugen og 
Nytten. Theologen maatte da og nedstemme sine Ideer til 
det forstaaelige, og anvende dem paa det praktiske og reelle; 
han maatte nedlægge sin forrige Eensidighed, og studere Men
nesket og Naturen for at naae det ham foresatte Maal, 
Menneskets Forædling.

I de physikalske Videnskaber havde man opdaget, at 
der existerte Legemer, som man hverken ved naturlige eller 
konstige Seeredskaber kunde see, og dog vare virkelige Lege
mer, havde fælleds Egenskaber med Legemer, f. Ex. Tyngde« 
Af adskillige Opdagelser mærkede man, at de bestemte Begre
ber, man hidtil havde dannet sig om Materie og Aand, gik 
over i hinanden, og at deres Grændser og Bestemmelser bleve 
uvisse og vaklende.
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Jo dybere man trængte ind i Naturen , desto meer over
bevistes man om, at man aldrig kom ind i dens Inderste; at 
man kun opholdt sig ved dens ydre Sider, og at de Sider, 
fra hvilke man betragtede den, vare uendelig faa i Forhold 
til de mange Berörelses-Puncter, ved hvilke vor Klodes Natur 
staaer i Forbindelse med det hele Universum.

Hertil kom endnu det som fra de ældre Tider har væ
ret Tvistensæble i Philosophien. Vi see ej alene meget lidet 
af Objcctet, men vi vide ikke engang med Vished, hvor dette 
lidet skal fores hen; ligger Grunden til Subjectets Forestilling 
om Objectet i Subjectets Intelligents, dets Legems og Sandse- 
redskabers Organisation alene, eller ligger den baade i Objec
tet og Subjectet tillige; eller hvilket er det reelle Forhold imel
lem Objcctet og Subjectet? I Naturstudiummet erfarede man 
daglig at Objecterne ofte cre det de forekomme os at være blot 
ved Sandseredskabernes Indretning hos Subjectet; og man kunde 
tænke sig Intelligcntser af en anden Natur end vores, for 
hvilke samme Objecter maaskee vilde frembyde ganske andre 
Phænoinener. Alt dette opvakte Mistro til det definerende, 
afgjorei ide og demonstrerende Væsen, som hidtil havde her
sket i Philosophien; man kom altid tilbage til et Axiom, et 
forste Princip, udtrykt i en Sætning, dannet ved Abstraction, 
og den grundede sig igjen paa det uvisse og vaklende Forhold 
imellem Object og Subject.

Siden Cartesius vare Anatomikere og Physiologer be- 
skjæftigede med at opdage det saakaldte Sensoriuin i det men
neskelige Legeme. Sjælen skulde have et vist Sæde, hvorfra 
den formedelst Nervesystemet virkede paa Legemet, og igjen- 
nem samme modtog Indtryk af Objecterne udenfor Legemet. 
Der korn intet ud af disse Undersøgelser, fordi den menneske
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lige Fornuft lier ej kjendte sine Grændser; Resultatet var deels 
en Materialism, til hvilken man, især i Frankerig, længe har 
Været hengiven; deels lærte og de Fornuftigere at kjende Sjæ
len blot som et Indbegreb af liojere Evner; om Grunden til 
disse Evner er i os, udenfor os, eller baade i og udenfor os 
tillige , komme vi aldrig til at kunne bestemme.

En anden Opdagelse , som gjorde den dybtænkende Phi
losoph mistænkelig mod alle hidtilværende philosophiske Sy
stemer, var den mathematiske Methode, som man havde ind
fort i Philosophien ; da dog Philosophien er uendelig meer om
fattende end Mathematiken, og dens Stof ganske heterogen fra 
Mathcmatikens. En Videnskab, som har ingen Grændser uden 
dem den linder i den menneskelige Intelligents, hvorledes kunde 
den lade sig indskrænke inden det snevre Rum af en en
kelt Modus i samme, nemlig de saa kaldte rene Beskuelser, der 
have deres Grund i Rummet og Tiden?

I Mathematiken har man beskuelige Puncter, Linier og 
Størrelser, hvilke man tænker sig afsondrede fra alle andre 
muelige Egenskaber, undtagen de som Rummet bestemmer. 
Man sammenfojer Eenlieder til Flerheder, og oplöser disse 
igjen i deres Eenlieder; og slige Forbindelser og Oplosninger 
kunne gjöres paa utallige Maader, og fortsættes i det uende
lige. Naar man har dannet sig bestemte Tegn for disse be
skuelige Ideer, er man i Stand til i Sætninger fuldkommen at 
udtomme sit Object, og ved bestemte Tegn at meddele andre 
det fuldstændigste Begreb om samme. Iler er det altsaa at 
man kan fremsætte Axiomer, definere og demonstrere med en 
Nøjagtighed og Tydelighed, som ikke i nogen anden "Videnskab 
er muelig. Philosophen betragter Objecterne, ikke blot i Hense
ende til Rum og Tid, men med alle muelige Egenskaber; han 

Vid. Seh. Skr. II Deel, II Hafte. Od
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vil, saavidt det ei' ham mueligt, trænge ind i deres Væsen, ind- 
see og bedörnme deres Forhold til andre Objecter ; men hans men
neskelige Intelligents tillader ej at see meer, end hvad der efter 
dens Natur er mueligt. Imidlertid abstraherer han af det han 
har seet og erfaret, danner sig Begreber, gjör Sætninger, define
rer; men er saa langt fra at have udtømmet Objectet, at hans 
Beereb kun indeholder en indskrænket Overflade af det der lig- 
ger i Objectet; maaskee er Objectet udenfor hans See- og Erfare- 
Evne en ganske anden Ting. Man seer altsaa at den mathema- 
tiske Præcision ej er anvendelig paa Philosophien. Dette fölte 
adskillige Philosopher saavel i ældre som senere Tider, og op
vakte Tvivl mod al philosophisk Speculation,

Fler indtraf nu det, som virkelig skede blant endeel af de 
ældre Philosopher, især fra Socrates’s Tid af; man foragtede al 
speculativ Philosophie, og bearbejdede den pracriske Deel, den 
lios de Gamle saa kaldte Ethik ; eller og man sögte , deels ved 
Erfaringer over andre, deels over sig selv, at berige den empi
riske Psychologie. Men man mærkede snart, jo dybere man 
kom ind i disse Arbejder, at der altid fattedes en fast Punct, og 
at denne laae skjult i Theorien ; man fölte dunkelt at Philosophien 
kun er een, og at en fornuftig og fast Theorie er her, somi alle 
Ting, Grunden til Praxis. Men hvor og hvilken denne Foro- 
ningspunet imellem Theorie og Praxis i Philosophien er; dette 
har, saalænge Mennesket har philosopheret, været en Gaade. 
Imidlertid var man, da den philosophiske Historie bearbejdedes 
med Kritik og philosophisk Aand, især bleven opmærksom paa 
tvende Skohr, nemlig den Eleastiske. og Pyrrhonske. Flavde den 
Eleastiske Sect gaaet sin Gang uhindret, og ej var bleven standset 
ved Platos og Aristoteles’s Philosophie , havde den menneskelige 
Aand tidlig faaet et meget höjt Sving; om det havde været Men
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neskeheden tjenligt, er vanskeligt at sige ; af den almindelige Er
faring, Historien giver os, synes denne Höjde ikke at være pas
sende for Menneskeheden, förend man i de særskilte Fag af det 
menneskelige Vide har opnaaet en Höjde soin svarer dertil. Det 
var den Elcatiske Skole, som allerførst gjorde Philosopherne op
mærksomme paa det Hypothetiske eller betingede i alt menneske
lig Vide, og lagde Grunden til senere Philosophers Skepsis; det 
varden som opdagede en vis Mechanism i den menneskelige For
stand, og bragte denne Mechanism til visse Regler og Love, og 
gjorde den til et Organon for Fornuften. Det var at önske, at 
vi havde beholdt Logiken i den Reenhed og Simplicitet, i hvil
ken Eleatikerne havde bearbejdet den.

Platos Aand var i hans yngre Aar, som alle cultiverte 
Grækeres, næret og dannet ved de græske Digteres Læsning; 
lian havde derved faaet en udbredt Kundskab om den græske 
Oldtids Mother, over hvilke han siden som Philosoph gjorde 
Forklaringer, og indklædte dem i sine pbilosophiske Befragt
ninger. Deels denne Dannelse, deels og det ulige Forhold 
der i hans Aand var imellem Indbildningskraften og Fornuften, 
udgjöre det characteristiske i hans Philosophie. Plan var til
lige en lærd Philosoph, og rneer Eklektiker end Selvtænker; 
han kjendte ej alene Grækernes Philosophie, men og Orien
tens, og optog Ideer af Gråskernes Mysterier. Da. hans Phi
losophie er sammensat af saa heterogene Dele, er det vanske
ligt at bringe den til noget sammenhængende System, og Kil
derne til hans Philosophie ere for den störste Deel tabte. 
Imidlertid er det denne Philosophie, som af alle Systemer har 
havt mest Indflydelse baade paa ældre og nyere Philosopher, 
og givet det pbilosophiske Studium den Vending , det i ældre 
og senere Tider har taget. Leibnitz i sin Monadologie og i 

Dd z
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sit System angaaende den saa kaldte præstabilerte Harmonie er, 
uden maaskee selv at ville være det, besjælet af Plato.

Det var Platos Lære om Ideerne, soin ganske stemte 
Aristoteles’s philosopliiske Aand. For at bestride den opbod 
han sit hele philosopliiske Talent og sin uhyre philosopliiske 
Lærdom ; at nedrive Platos Philosophie og alt hvad der paa 
nogen Maade kunde tjene den til Understøttelse, var hans 
yderste Maal. Man ledes af et stort Lys igjennem alle Ari
stoteles’s philosopliiske Værker, naar man betragter dem fra 
denne Synspunct. Havde han ikke indskrænket Udsigten ved 
dette Formaal, saa havde lian ved sit overordentlige Talent 
og sine mange og grundige Kundskaber bragt Philosophien til 
en for hans Tidsalder overordentlig Höjde« Hans Aand svæ
ver undertiden indenfor et hint Grændseskjel, udenfor hvilket 
den vilde have gjort de störste Opdagelser. Det lader og som 
oin hans vidtudstrakte Bekjendtskab med aldre (»g samtidige 
Philosophers Meninger, og det polemiske Hensyn, han i sine 
philosopliiske Undersøgelser har til samme, have hindret Aan
dens friere Sving. Saa meget seer man, at hans Polemik har 
havt megen Indflydelse paa hans System.

Ligesom Plato stemte Aristoteles, saaledes stemte Leib
nitz, og ved ham Plato, den engelske Philosoph Locke» Locke 
nægtede alle aprioriske Begreber, og med den dybeste Sparp- 
sindighed viste han, hvorledes alle disse Begreber kunne ud
ledes af Objecternes Indvirkning paa Subjectet ved Sandserne. 
Hans System indskrænker sig næsten alene til Psychologien, 
og han er den förste der har bragt alle enkelte psychologiske 
Erfaringer i System ; derfor have og alle senere Psychologer 
grundet deres Erfaringer paa hans System, som blant Philo- 
sopherne er bekjendt under Fiavnet Sensualism, og endnu i
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Engeland synes at være det herskende. Dette psychologiske 
System har overalt i hele Europa bidraget meget til at for
glemme Platos og Leibnitz’s Philosophie.

Aristoteles, i det han nedrev, byggede op igjen, men 
paa de gamle Ruiner. Dette er et Træk., som er forplantet 
paa alle de ældre og nyere Philosopher, som have villet op
tænke nye Systemer. Man anvendte Kritik i at nedrive an
dres, men man opföite nye Bygninger paa Ruinerne af de 
gamle; de stode altsaa paa den gamle Grundvold, og havde 
som oftest samme Brostfældighed. Herfra synes dog de tvende 
folgende Philosopher at være en Undtagelse.

Cartesius var Skeptiker, förend han begyndte at arbejde 
paa sit System. Han gik til dette Arbejde, som om intet for 
ham i ældre Og senere Tider var tænkt i Philosophien. Men 
Sætningen, fra hvilken han gik ud, var, at alt, hvad man 
kan tænke sig klart og bestemt, maa være sandt, det er, ej 
alene subjectiv sandt, men tillige objectiv reelt ; thi dette er 
dog vel egentlig Cartesius’s Mening. Ved denne upliilosophiske 
Grundsætning bragte han en Mængde ugiundede og ubevis
lige Hypotheser ind i sit System, som umueligen for en stræng 
philosophisk Kritik kunde have Bestand.

Spinoza gik ud fra samme Princip , som Cartesius ; men 
jeg huder, at han ikke har andet tilfælleds med Cartesius end 
Evidents-Principet, hvilket han paa en langt conseqventere 
Maade anvendte end Cartesius , og gik forresten sin egen Gang, 
1 an er den af alle ældre og nyere Philosopher, som over For
lu Idet imellem den absolute og hypothetiske Realitet har tænkt 
klarest og bestemtest. Jeg taler her om hans System, saaledes 
s< m det af Jacobi i hans Breve til Moses Mendelsohn er ud
viklet; thi naar man har studeret Spinoza selv, finder man,
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at ingen nogensinde har trængt dybere ind i hans Aand, end 
Jacobi.

Spinozas conseqvente, lyse og bestemte Slutningsmaade 
er Aarsagen, hvorfor alle de, som studerede Pliilosopliernes Sy- 
sterner med Kritik, og ej ved dem fandt sig beroligede, ufor- 
mærkt stödte pae Spinozas Ideer; og han har til alle Tider 
været en Tilflugt for dem, som behövede et fast System for 
at undgaae Skepticismens vildsomme Örkener. Til Ære for 
vor Tidsalder tör man nu nævne Spinoza som en af Europas 
störste Philosopher og lyseste Hoveder. Hans lyse Hoved 
kjende vi især af hans Tractatus theologico-politicus, som for 
Kjendere — naar man tillige betragter hans lidsalder — er 
et litterærsk og videnskabeligt Særsyn.

Men der var en Skole hos Grækerne, som hævede sig 
over alle Systemer, fordi den i dem ikke fandt det den sdgte, 
tænkte dybt, og var en erklæret Fiendc af al Dogmatism; og 
denne var den Pyrrhonske. Den fordrede, at ethvert System, 
som skulde have Fasthed og Varighed , burde være grundet pa a 
noget absolut reelt ; da nu alle Systemer gik ud fra en Sæt
ning, hvori en absolut Realitet ej fandtes, men i det höjeste 
en liypothetisk ; saa var dette Grunden , hvorfor denne Skole 
forkastede al Dogmatism, og med den alle Systemer, og ej 
ved nogen Sætning var at overbevise. Da Pyrrhonerne intet 
statuerede, undtagen dette, at de intet vidste, ja endog tvivlende 
fremsatte denne Sætning; saa varderes practiske Grundsætning 
i alt det som angik andres Meninger, , ej at fælde no
gen Dom. I Grundene til deres Doms Tilbageholdelse — de 
saa kaldte rpúmi tv¡q eirotøs — ligger deres hele Philosophie. I 
det Moralske var deres yderste Maal årapx^icc^ ved udvortes 
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Omstændigheder, Omvexlinger og Forandringer i Verden ej 
at lade sig ryste eller komme ud af Ligevægt.

Denne höje Grad af Skepsis stemmer temmelig overeens 
med de nyere Akademikers ; men den har en anden Grund og 
Anledning, og derover vil jeg korteligen yttre mine Tanker.

I Akademikernes Tid var Dialectiken og Rhetoriken bragt 
til en höj Grad af Fuldkommenhed. Ved disse tvende var 
man i Stand til at bevise en Sætning, og strax derpaa det mod
satte af samme Sætning. For en Sætning og dens Modsætning 
kunde man undertiden frembringe lige stærke Grunde. Dette 
især synes mig at have foranlediget de nyere Akademiker til 
at tvivle om enhver Sætnings Sandhed, og at nægte det San
des Kriterium. De vege fra Pyrrho deri, at de ikke, som 
lian, tvivlende fremsatte Sætningen, at man intet veed.

Pyrrhos Skepticim derimod synes meer at have sin Op
rindelse af virkelig philosophisk Trang og af dyb Grandskning. 
Han fandt at alle Systemer og al Philosophie, saaledes som 
den var i hans Tid, svævede i Luften. Han sögte en fast 
Grund, og den fandt han ingensteds. Det absolut reelle, som 
egentlig skulde være denne faste Grund, fandt ban i ingen 
Sætning, og fölgelig 1 intet philosophisk System. Han fandt i 
intet Object, som virkede paa Sandserne, det absolut reelle. 
Alle Objecters Indtryk paa Fornemmelsen og Subjectets Recep
tivitet forandredes efter tilfældige Omstændigheder eller Stillinger 
og Relationer, i hvilke Objectet og Subjectet befandtes. Al 
philosophisk Dogmatismus var abstraheret fra slige hypothetiske 
og foranderlige Realiteter \ og da alle Systemer paa denne Maa- 
de syntes ham vaklende uden at være heftede til nogen fast 
og reel Punct, og denne Punct ej var at finde ved menneske
ligt Tænke eller Vide, saa var Resultatet af hans hele Philo- 
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sophie den höjeste Grad af Tvivl. Af Argumenterne og den 
hele Slutningsmåade, sorn brugtes i den Pyrrhonske Skole, 
sees, at Pyrrhonernes Skepsis mere grundede sig paa dunkel 
Anelse end tydelig Indsigt ; hvilket efter den daværende Grad 
af Kultur, især i de physicalske Videnskaber, ej var anderle
des mueligt. Saa meget havde Pyrrho fundet at det Absclut- 
reelle hverken var i Objectet eller Subjectet, men i noget an
det, soin af den menneskelige Fornuft ej kunde kjendes. Man 
gjör sig en urigtig Forestilling om Pyrrho og hans Skole,, naar 
man antager, at de tvivlede om Tilværelsen af det Absolut
reelle ; de tilstode kun deres Uformuenhed at kunne opdage 
det, og de nægtede reent ud, at det ved nogen Sætning kun
de udtrykkes. I det Moralske anloge de alle de practiske Sæt
ninger, som grunde sig paa Forholdet imellem Objectet og 
Subjectet, de erkjendte et practisk Maa, og udövede ubetin
get alle de Pligter, som det menneskelige Samfund byder. Hi
storien vidner, at Pyrrho selv var et ædelt Menneske og en god 
Borger. Pyrrlionerne vare altsaa i Henseende til deres Philoso
phie aldeles ikke farlige for det menneskelige Samfund ; heri vege 
de meget af fra de nyere Academiker , som grundede dires Moral 
paa et uvis og tvivlsomt Forhold imellem Object og Subject, og 
gjorde hele Moralen til et ro niôavQv, og dens Udövelse til en 
Beregning af plus og minus i Probabiliteter.

Pyrrho havde virkelig bragt Philosophien i Henseende til 
dens almindelige Ptesultat til et Non plus ultra. Enhver, som 
i denne höje Videnskab har Mod og Hoved til at gaae sin egen 
Gang, maa tilsidst komme op paa samme Höjde. At man i vore 
Dage kan bestige denne Höjde, og ej blive or, dertil horer ej 
saamegen Aandskraft som i Pyrrhos Dage. De mangfoldige og 
forskjelligartede Forsög i det philosophiske Fag, ældre og nyere 
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Tiders Afveje og Vilfarelser, som tjene os til Advarsel, Nutidens 
videnskabelige Kultur og den daglige Fremgang i samme, enkelte 
store Opdagelser ej alene i det philosophiske Fag, men og i alle 
enkelte Videnskaber, om hvilke man i Pyrrhos Tidsalder ej kun
de have det ringeste Begreb : alt dette tilhobe gjör dette Stigen 
for os mi ¡dre vanskeligt og tillige mindre farligt. Men alle disse 
Betragtninger, naar vi kjende Pyrrhos Aand og tillige hans Tids
alders videnskabelige Kultur, node os til at beundre den Kraft, 
ved hvilken denne Philosoph hævede sig.

Men slig Philosophie kan aidrig blive almindelig, den er 
kun enkelte Individers Lod. Den kan ikke forplantes paa Lær
linger, ej læres andre; thi den er et Resultat af egen Erfaring, 
nöje Betragtning over sig selv og den dybeste Grandskning saavel 
over Naturen i os som udenfor os. Den der ikke har gjennem- 
gaaet denne hele Skole, og ikke af Naturen har den Aands Fri
hed som dertil udfordres, for ham er slig Philosophie en Urime
lighed, et Intet. Det var derfor naturligt, at de fleste af Pyr
rhos Lærlinger, da de ikke vare komne til deres Lærefaders Re-~ 
sultat paa samme Vej som han, misforstode det, hævede sig over 
Fornuften selv, modsagde den, forfaldt til Særheder og Para- 
doxier, blandede tillige Sophisterie i Pyrrhos Skepsis, og gjorde 
dirved Skepticismen farlig, mistænkt og foragtet. Derfor van
artede strax Pyrrhonismen, og efter en kort Tid tabte den sig 
ganske. Pyrrhos Læresætninger har Seztus Emplrikus overleve
ret os, og efter ham staae de i Släudlins Geschichte und Geist 
des Skeptizismus. Det som Oldtiden har efterladt os af Pyrrhos 
Philosophie er meget ufuldstændigt.

Pyrrhos Philosophie har virket mere paa de nyere Philo
sopher, end paa de ældre. Alan har til alle Tider frygtet denne 
Philosophie, fordi man ikke ret vidste at finde sig i den, og var 

Vid. Sels Skr. Il II Hafte. Ec
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bange for den Misbrug den kunde stifte, og de Afveje den »kun
de lede til, især i Pbilosophiens Praxis. Saa ofte man kom i 
Pyrrhos Spor, sögte man en anden Vej, som man formodede 
vilde blive mindre farlig, og undertiden lod man sig lede af Spi
noza; imidlertid, medens man vandrede med Spinoza, tænkte 
man af og til paa Vejen man havde forladt, var vankelmodig 
og aldrig fuldkommen beroliget. Hertil kom endnu dette, at 
disse tvende Veje laae saa afsides fra de almindeligere og mere 
besögte, at man fra dem, som vandrede paa disse, ej kunde 
hente Raad.

Tvende Hovedveje blant de almindeligere vare Idealis
men og Sensualismen. De der ej fandt sig stemte til at van
dre med Cartesius og Leibnitz, lode sig fore af Locke. Paa 
Philosophiens forskjellige Veje fandtes Mænd, som paa den 
Bane, de betraadte, vare opmærksomme, og gjorde hist og 
her vigtige Opdagelser, især arbejdede de i Erfarings-Psycho
logien og den practiske Philosophie. Overalt var i alle Philoso
phiens Fag Aanden vækket; der var i det mindste Anelse om til
kommende store Opdagelser og en total Forandring i alle Philoso
phiens Dele- Det hele menneskelige Vide, af hvilket Philoso
phien kun er Hovedresultatet, var altfor meget i dets enkelte 
Dele udvidet, at man nu ej allerede skulde have havt et værdi
gere Begreb om Philosophie, end nogensinde tilforn. Man be
gyndte at ansee den som Videnskabernes Videnskab; der i alle 
menneskelige Videnskaber viser os Grændsen for vort Vide; der 
lærer os, naar vi fra Speculation skulle vende til Praxis; der en
delig overtyder os om, at vi ej ere bestemte til blot at speculere, 
men fornemmelig ved Daad at gavne, og at denne vor Hovedbe
stemmelse opnaaes ved en fornuftig og Yelgrundet Speculation, 
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der i vores herværende Form under hvilkensomhelst Grad af vi
denskabelig Cultur kun bliver Midlet.

Saaledes var noget nær Philosophiens Tilstand i Europa 
kort for Kant, Man var ej tilfreds med noget af de daværen
de philosopliiske Systemer. Den Leibnitz-Volfiske Philosophie 
lærtes paa Universiteterne, men uden virkelig Deeltagelse og 
Overbeviisning. Mange Lærere fdlte selv at den ej længere 
passede til Tiderne; og Lærlingen fik i Grunden intet uden en 
forkonstlet Logik og et philosophisk Konstsprog under Navn 
af Metaphysik.

Endelig kom Kant, og da man allerede længe havde 
önsket noget Nyt i dette Fag, modtog man hans Philosophie 
med Begjerlighed. Man havde længe med megen Aands Fri
hed tænkt for sig, havde lagt Mærke til mange Fejl hos de 
foregaaende Philosopher. Kant forekom manges Kritik, skrev 
meget som maaskee adskillige allerede havde tænkt; og dette 
især bidrog meget til det Bifald og den Enthusiasmus, med 
hvilke denne Philosophie blev modtagen.

Kant gjorde nöje Forskjel imellem Formen og Materien 
af det menneskelige Vide. Formen satte han blot i Forstan
dens synthetiske Evne, hvilken han tillagde visse aprioriske 
Tæn ke forund a rer, der dog ikke yttrede sig, og som man ikke 
kan være sig bevidst, fórend ved Objecternes Indtryk paa Sand
serne og ved Sandserne paa Forestillingen. Denne den men
neskelige Forstands aprioriske Tænkeform bragte han 1 System 
og under visse Classer af Ideer, som han kaldte Kategorier, 
hvilke vel ved de Aristotelske ere foranledigede, men dos? mær- 
koligen forskjellige fra samme. Materien eller Stoffet for det 
menneskelige Vide er Objecternes Indvirkning paa Sandserne, 
og ved Sandserne paa Forestillingen ; hvilket Stof, saasnart det

Ee 3
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er gaaen over i Forestillingen, Forstanden ved sin synthetiske 
og analytiske Evne i Overeensstemmelse med dens aprioriske 
Form begynder at bearbejde: Resultatet af denne Bearbejuing 
udgjör det egentlige menneskelige Vide. Der kan efter Kants 
Formodning gives Intelligentser, hvis Aand har en ganske an
den Tænkeform, andre Regler og Love, efter htilke dette Ob
jekternes Stof maa virke ganske anderledes og frembyde gan
ske andre Phænomener. Alle theoretiske Speculationer, som 
overstige dette gjensidige Forhold imellem don menneskelige 
Forstand og Objecterne ere Nul. Vel har den menneskelige 
Fornuft en Tendents til at hæve sig over denne Forstandens 
Form, men dens hele Dialectik kan oplöses i Antinomier, og 
den sætter den menneskelige Aand i Strid m d sig selv. Det 
er altsaa ikke paa denne Vej at Mennesket kan komme til no
gen Forvisning og Beroligelse angaaende dets igtigste Anlig
gender; i Menneskets Inderste findes en moralsk Lov, og den 
alene kan lede det til dette Maal.

Dette er Hovedgangen i Kants Kritik der reinen Ver
nunft Efter mit Skjönnende har han villet tage en Middel
vej imellem Idealismen og Sensualismen. Mon da Tingenes 
reelle Objectivitet er indskrænket til Sandsernes og Forestillin
gernes Receptivtet, og denne igjen afformet efter Forstandens 
aprioriske Form, hvis betingede Form forholder sig til det 
Ubetingede, som a forholder sig ttl ¿r, saa kan det líele Sy
stem ansees som en idealistisk Dogmatismus, der grunder sig 
paa ubevislige Hypoiheser. Efter den Kritik, som Hofraad 
Schulze i det andet Bind af hans Kritik der theoretischen Phi
losophie har givet over dette System, ligger det for nærværen
de Tid ganske i Ruiner.
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Kants Skarpsindighed i at nedrive, hans Originalitet i 
at opbygge og hans Utydelighed gjorde, at mange studerte 
hatn, og tillige begyndte at commentera over ham. De fleste 
af hans Fortolkere havde ej de fornødne Forkundskaber; thi 
Philosophien fordrer en Aand som er dannet ved flere Viden
skaber, og en Modenhed som alene ved Aar og lang Erfa
ring kan erhverves. I den lienseende har man Aarsag at 
tvivle, om de Opdagelser, som findes i den Kantiske Philoso
phie, kunne veje og mod den 'Tidsspilde og Tilsidesættelse af 
grundige Studeringer hos mange unge Mænd, der ganske og 
aldeles opofrede sig den Kantiske Philosophies Studium.

Kants Fortolkere vege af fra hinanden og deelte sig i 
Secter. Ved at studere Kant og alerte at indskrænke sig til 
dette Studium antoge de fleste Kants Skrivemaade, og kappe
des om at gjöre nye Konstord. Naar man und tager nogle 
Enkelte, ere de andre Ordphilosopher, der rned den störste 
Ubeskedenhed anfalde alle dem, som ej hylde deres philoso- 
phiske Ordgyderie. Imidlertid blev det Mode, og denne Mode 
hersker tildeels endnu, at behandle alle Videnskaber efter Kan
tiske og Fichtiske Principer, og fylde dem nted disse Skolers 
Konstord ; hvorved Videnskaberne ere saa langt fra at have 
vundet i Henseende til Bestemthed og Tydelighed, at de sna
rere derved ere overvældede med unyttigt Ordgyderie. Havde 
ikke den sande Smag været grundet paa urokkelige Stotter, og 
den videnskabelige Cultur været bragt til den Höjde, hvor den 
staaer, havde Misbrug af den Kantiske Philosophie ödelagt al 
Smag, og bragt Haardklöverie og Ordstrid ind i alle Viden
skaber.

De Fornuftige, som misbilligede dette philosophiske Svær
mene, foiudsaae tillige, at denne Misbrug ej kunde vare længe, 
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men maatte omsider finde sine Grændser; og dette blev sna
rere, end man virkelig havde liavt Grund til at formode, bragt 
i Opfyldelse.

Det förste Skrivt, hvori det Kantiske System egentlig 
fra Grunden af blev rystet, var anonymisk, og indeholdt Breve 
imellem en Hermias og AEnesidemus, i hvilke der vel egent
lig tales om Reinholds Elementar-Philosophie, men hyor der 
tillige gjöres skrækkelige Udfald — især i det sidste Brev fra 
AEnesidemus til Hermias — mod det hele Kantiske System. 
Kants store Fortjenester erkjendes, men AEnesidemus söger i 
enhver Dogmatismus et solid og reelt Princip, og dette paa- 
staaer han fattes i det Kantiske System.

Dette erkjendte Fichte, og byggede nu et nyt System, 
som han grundede paa et Princip, hvilket han kalder Thiltig- 
keit des Ich. Deraf dannede han den Sætning: Das thUtDe 
Ich setzt sich und zugleich ein Ninht-Ich. Ich er Subjectet 
og Nicht-Ich Objectet j men det skabes og frembringes af det 
ihiltige Ich. Altsaa den höjeste Grad af Idealismus, efter 
hvilken alle Objecter, soin paa denne Klode forekomme Men
nesket, ere blotte Phantomen Af ovenmeldte Sætning blev 
udledet et meget flint og conseqyent System, som for Kjcn- 
dere har meget logisk Værd ; men dette forestaaer den samme 
Skjebne som det Kantiske, og man vil udentvivl finde den i 
det tredie Bind af forhen benævnte Kritik der theoretischen 
Philosophie, som med det förste kan ventes.

Den Kantiske Skole deelte sig nu i tvende Ilovedsccter 
Kantianer og Fichtianer. Blant adskillige philosophiske Vær
ker, som i de nyere Tider fornemmeligen have Hensyn til 
Kant og Fichte, linder jeg at Bouterweks dpodictik især er 
vigtig, Hans Værk kom ud 1799 i to Dele under Titel : Idee 
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einer Àp o die tik , ein Beitrag zur menschlichen Selbstverstandi- 
gung und zur Entscheidung des Streits über Metaphysik, kri
tische Philosophie und Skepticismus. Han er af den Kantiske 
Skole, men har det Fortrin fremfor alle andre af denne Skole, 
ja endog for Kant selv, at lian meget nöje kjender de Gam
les Systemer. Hans Aand har i Philosophien taget en meget 
solid Gang, og man kan ved hans Vejledning finde megen Be
roligelse. Delte Værk har desuden det Fortrin for alle nyere 
philosophiske Skrivter, at det er skreven med Humanitet, og 
Foredraget er værdigt og tydeligt. Forfatterens Hovedhensigt 
er at sætte Skepticismen Græudser, og angive de Principer, 
paa hvilke et fast og varigt Fornuft-System bor grundes.

Da Hovedhensigten med denne Afhandling er at vise, at den 
paa Fornuften grundede Skepticism ikke kan være farlig, hver
ken for videnskabelig Cultur eller Moralitet, vil jeg korteligen 
fremsætte de Ilovedpuncter, i hvilke jeg troer de nuværende 
Skeptikere at være enige.

De nuværende Skeptikere tvivle hverken om Tilværelsen af deres 
Jeg eller Objecterne som virke paa det. Deansee den hele Masse 
af menneskelige Kundskaber, det være theoretiske eller practiske, 
som Facta; og'efterat de — saavidt den menneskelige Evne tillader 
det— selv have provetdem, bruge de dem som Virkeligheder. 
Men de finde i ingen af disse Virkeligheder, en absolut Rea
litet; i enhver Forestilling, Tanke og Betragtning saavel over 
os selv som Objecterne udenfor os maa den absolute Realitet 
forudsættes, som den ubetingede Grund til det Betingede. 
Hvad den absolute Realitet angaaer, som overalt tydeligen 
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spores, har Skeptikeren ingen Videnskab, men kun en Tro, 
og i den finder lian fuldkommen Beroligelse.

Subjectets nærmeste Object er Legemet, ved hvilket det 
kommer i Forbindelse med andre Objecter udenfor samme. 
Det kan ikke nægtes, at jo i Subjectet synes at være visse 
nodAendige Grundregler dier Love, efter hvilke Objecterne 
virke saa og ikke anderledes paa Subjectet. Man kan tænke 
sig Intelligentser af en anden Natur end vores, paa hvilke 
Objecterne maaskee vilde virke ganske anderledes. Imidlertid 
vil det reelle Ferhold imellem Objectet cg Subjectet aldrig 
kunne opdages. Hvorvidt Grunden til vor Forestilling ligger 
enten i Subjectet eller Objectet eller i begge tillige , kan ikke 
bestemmes. Den menneskelige Aand har i de senere Tider 
ved de fineste og dybsindigste Grandskiringer over dette AEmne 
næsten ganske ndtömmet sig; den har idelig snoet sig om i 
en Cirkel; den er gaaen ud fra en betinget Punct, og har gjort 
Cirkelen til samme Punct igjen.

Vore Forestillinger om Objectet ere vel reelle, forsaa- 
vidt de have deres Grund i en absolut Realitet, som yi vel 
spore, men ikke kjende.

Der gives Objecter, som vi ikke kjende uden af deres 
Virkning paa os, fordi vor Natur ej bar Capacitet til at kjen
de dem anderledes; saaledes kjende vi vor egen og andre Men
neskers Aand blot af dens Virkninger. Lier ere Objecter, som 
vi ved vore Sandser kjende, men i deres indre Natur og Væ
sen kunne vi ikke trænge ind, vi kjende dem kun fra enkelte 
Sider og visse Egenskaber, ved hvilke de nærmest» virke paa 
os. Vi kunne altsaa i vore Fornemmelser, Forestillinger og 
Tanker aldrig udtomme hvilketsomhelst Object, der virker paa 
vore Sandser. Vi spore kun enkelte Kræfter af Objectet, men 
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hele Objectets Grundvæsen og Forbindelse med det Hele og os 
komme vi aldrig til at kiende ; vi kiende ikke engang det 
Objects væsentlige Forhold til os, som er os allernærinest og 
stærkest virker paa os, nemlig vort Legems til vor Aand.

Om den absolute Realitet, hvis Tilværelse vi erkiende, 
indeholdes i Sul.jectet og Objectet, eller er udenfor samme, 
eller i hvilket Forhold den staaer i til begge, vide vi ikke; 
vi spore kun dens Virkninger, og erkiende den som den ab
solute Grund til begge. Heri at bestemme noget, var at over
skride den menneskelige Fornnfts Grændser.

I Objecterne have Philosopherne hidindtil paa det noie- 
ste adskilt og bestemt Materie og Aand. Denne noie Bestem
melse er og har været en Kilde til mange Vildfarelser og For
domme i Philosophien. Man har adskillige physikalske Un
dersøgelser at takke, at man i denne Sag er bragt paa rigti
gere Tanker. At vi spore Virkninger og Kræfter i Naturen, 
som for os synes at komme fra ganske heterogene Aarsager 
har sin Riglighed; og disse tvende heterogene Aarsager have 
Philosopherne kaldt Aand og Materie. Men disse ere kun 
Ord, ved hvilke tvende Hovedarter af Kræfter udtrykkes: det 
sande ■’Forhold imellem disse tvende Hovedarter og Grændse- 
skiellen imellem begge kan ingen med Grundighed bestemme. 
Derfor suspenderer Skeptikeren i Henseende til de Begreber 
02 vedtagne Meninger, som maatte grundes paa Philosopher- 
nes usikkre Bestemmelser af disse tvende Udtryk, sin Dom. 
Den eneste Forskiel, som Skeptikeren huder i disse Udtryk, 
er, at han ved Aand tænker sig höiere og mindre indskræn
kede Kræfter, og ved Materie lavere og mere indskrænkede. 
Af Er farin per svnes det temmelig sikkert, at det som Philoso- 
pherne forstaao under det Udtryk Materie vel opløses og lor-
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andres, men ei tilintetgiöres ; gielder dette om Materien, livor- 
meget mere maa det ikke gieide om de Kræfter, hvilke vi 
indbefatte under Navnet Aand.

Vi kiende ingen anden Aand end den menneskelige. 
Vi spore den ei alene hos os selv, men og hos andre Objec
ter som vi finde os lige. Det characteristiske hos denne Aand 
er, at den, saa ofte den vil, kan rive sig lös fra Objecterne, 
trække sig tilbage i sig selv og være sit Individ bevidst. Ved 
denne Evne hæver Mennesket sig langt over Dyrene, som sy
nes at hefte sig fast til de Objecter, til hvilke Drifterne fore 
dem, og ei at have den Evne at skille deres Individualitet fra 
Objecterne.

Den Evne efter eget Tykke at rive sig lös fra Objec
terne og være sig bevidst som Jeg eller Individ, er det vi kal
de Tænke; Kilden til denne Evne kaldes Fornuft. Denne er 
den höieste Kraft i den menneskelige Aand. Den er langt 
ophöiet over den Evne, som vi kalde Forstand, der af den 
Forraad af Ideer og Forestillinger, som Indbildningskraften og 
Hukommelsen frembyde, efter de saakaldte logiske Love af
sondrer, skielner, forbinder og oplöser Begreberne. Forstan
den er formedelst Logikens Love bunden til faste og uomstö- 
delige Regler og Principer, efter hvilke den maa virke saa 
og ikke anderledes. Den gaaer altid ud fra en Sætning, og 
af den formedelst en fast og logisk Conseqvents drager den 
Slutninger og dominer. Fornuften derimod hæver sig over 
enhver logisk Operation, og undersöger de förste Grundsæt
ningers Basis. I Philosophien, som i enhver enkelt Viden
skab, er Forstandens Dom altid underkastet Fornuftens sidste 
Instants. Denne Forstandens Appel til Fornuften burde egent
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lig kaldes Critik, men den liar af de fleste nyere Philosopher 
faaet Navn af Skepticism.

De nyere Philosopher efter Kant giöre nöie Forskiel 
imellem Tænke og Vide. Tænke er Aandens Afsondring fra 
alle Objecter og sin Individualitets Bevidsthed ; saasnart den. 
gaaer ud af denne Forfatning og sætter sig i Forbindelse med 
Objecterne, eller anvende sit individuelle Tænke paa Objec- 
terrie, kaldes det Vide. I Grunden giöres denne Distinction 
blot for at giöre visse Dele af Philosophien tydelige, især for 
at adskille Logiken fra Philosophien^ öviige Dele; thi Tænke 
02 Vide ere i den menneskelige Aand, saasnart den foi medelst
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de legemlige Kræfters Udvikling er kommen til Kraftsy ttring, 
uadskillelige. Paa Barnet virke Objecterne fra Födselen af, 
Barnet er som Dyr heftet til Objecterne, og bliver i denne 
dyriske Forfatning til en vis Grad af physisk Udvikling; naar 
denne Grad er opnaaet, yttrer sig forst Skionne, siden Tæn
ke ved Fornuftens Krafi ; fra dette Oiebiik er i den menne
skelige Intelligents intet Tænke mueligt uden Vide, og intet 
Vide uden Tænke; de ere paa det nöieste med hinanden for
bundne og udgiöre en Act. Tænke forudsætter Vide, og 
Vide Tænke.

Naar man vilde forestille sig Subjectets og Objectets 
Forhold til hinanden, kunde man beqvemmest giöre det under 
Billedet af Virkning og Modvirkning, Kraft og Modkraft. 
For at jeg kan tænke og vide at jeg tænker, maae nödven- 
digen Objecterne virke paa Subjectet; Objecterne ere i denne 
Henseende virkende, og Subjectet forholder sig modvirkende 
mod Objecterne. I denne Punct er det at den theoretiske og 
praktiske Philosophie forene sig og blive een Philosophie. 
Her er det Fornuft, Frihed og Moralitet smelte sammen til 
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Eet. JTödvendighed og Frihed, som hidtil have været saa- 
mange Misførstaaclser underkastede, lade sig fra denne Syns- 
punct med nogenledes Tydelighed forklare. Nødvendighed 
maa soges i Objecternes Virkning og Frihed i Subjectets Mod
virkning. Denne Medvirkning er den saakaldte Villie, hvil
ken , saalænge den styres af Fornuften , ?er fri. Denne for
nuftige og fri Villie hos Subjectet modstaais, nedtrykkes og 
tvinges ofte af Subjectets nærmeste Object, som er dets Le
geme, formedelst hvilket det er Dyr, og har sandselige og 
dyriske Drifter.

Saasnart Subjectet kan anvende Fornuftens Evne, spo
rer den hos sig selv en uiinodstaaeli« Tendents til at være 
fri, og skyer intet meer end Indskrænkning i denne Frihed. 
Naar Aanden har sin fulde Styrke og Modenhed , er denne 
Tendents i Styrke parallel til den dyriske Conservationsdrift. 
Jo ringere Grad af Fornuftevne Mennesket besidder, og jo 
svagere dets Aand er , desto villigere er del til at giöre Offer 
af sin Frihed.

I Kraft af disse tvende Evner Fornuft og Frihed har 
Mennesket Rettigheder ; har Naturen givet ham Evnerne, 
maa den og have givet ham Ret til at bruge dem. Imidler
tid støder Mennesket paa ligedannede Objecter, hos hvilke 
det sporer samme Evner, samme stærke naturlige Tendents 
til at bruge disse Evner, og følgelig samme Rettigheder. I 
denne Collision af samme Rettigheder hos flere ligger Grun
den til Ptet og Pligt. Ret forudsætter Nødvendighed, Pligt 
Frihed. At bestemme hvad Ret er, er en Gienstand for Lov
givningen; at bestemme hvad Pligt er, er en Gienstaud for 
Moralen. Rettens Fordring er Skal, Pligtens Maa. Hvis vi 
ville give en almindelig practisk Regel,, hvorefter man i ethvert 



Tilfælde kunde finde hvad Ret er og Pligt, da er det denner 
i Forestillingen at ombytte Objectet med Subjectet, det er, 
fuldkommen at sætte sig i Objectets Sted, og giöre sig en le
vende og rigtig Forestilling om alle Objectets fornuftige For
dringer. Her er det at Ske ptikeren med Ærefrygt og Lydig
hed underkaster sig den ægte og rene Christendommens Praxis, 
som det fuldkomneste Humanitets- og Forædlings-Middel. Men 
i sit Foihold som Menneske og Borger handler Skeptikeren 
altid efter sin practiske Fornuft, det er, efter tydelige og kla
re Begreber om Ret og Pligt, ikke efter en vis moralsk Fo- 
lelse; thi enhver Fok Ise, der ei ved tydelig Indsigt er bleven 
til fuldkommen Overbevisning, forudsætter uklare Begreber, 
o<y leder som oftest til Yderligheder. Da han overalt ærer 
Fornuften og skyer at handle mod Naturen, kan han med 
saameget större Sikkerhed overgive sig til den Christc-lige Mo
rals Vciledning, som denne blant alle ældre og senere moral
ske Veiledninger mest grunder sig paa Menneskets Natur og 
dets practiske Frrnuft.

I alle Objecter og i sig selv finder Subjectet kun en 
hypothetisk Realitet, forsaavidt denne har sin Grnnd i en ab
solut Realitet. Den absolute Realitets Væsen kan ikke bety- 
des eller beskrives ved noget menneskelig Udtryk. Phisoso- 
phens sublimeste og mest ophöiede Forestilling herom er An
thropomorphism, Det rette Forhold imellem de hypothetiske 
Realiteter og den absolute Realitet kunne vi ikke bestemme; 
i Folge vor Natur tænke vi os Ferholdet efter Cansalitets-Prin- 
cipet. r Her at være med Spinoza eller mod Spinoza cr at 
overskride den menneskelige Intelligentses Grændser,

Da alt vor Vide er hypothetisk, og Fornuften sætter os
i Stand til at spurge, hvortil dette Vide? Da yi i Grunden 
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ikke kiencie, og endnu mindre kunne bestemme det reelle For
hold imellem os og de os omgivende Objecter, og disses igien 
til den absolute Realitet, uden efter visse i vor fornnftige Na
tur nedlagte og grundede Love, nemlig efter Tid og Bum, 
Aarsag og Virkning, Grund og Folge; og da disse Love vel 
ere i vor Natur nödvendige Grundprinciper, men vi ved vor 
Fornuft dog kunne tænke os fornuftige Væsener, hvis Natur 
kan være af en anden Indretning end vores, og for hvilke föl- 
gelig vore Forestillingers og Begrebers Grundregler aldeles ikke 
ere nödvendige; saa kunne vi blot af dette Objecternes betin
gede Forhold til os ikke forklare os vor Bestemmelse eller den 
reelle Hensigt med vor Tilværelse. Angaaende denne Punct 
maa Philosophen ingenlunde være rolig, forend Fornuften har 
giyet ham det klareste Lys.

Vi ere bestandig i eu Ström af Kræfter der virke paa 
os, men paa hvilke vi igien maae virke. Paavirk' ingen paa 
os skeer med en Nødvendighed. Vi ere for Objecterne, som 
virke paa os, lidende; men en lidende Forfatning kan ikke 
være et Væsens Bestemmelse, der i sig selv har det rigeste 
Stof til Virksomhed, nemlig Fornuft og Frihed; thi en blot 
lidende Forfatning herover ham Brusen af samme. Ved Lien 
at virke paa Objecterne sættes vi i en activ Tilstand, i hvil
ken Fornuft og Frihed anvendes. I)a Mennesket i denne ac
tive Tilstand först kan være det, han i Folge sin Natur er, 
saa er en Praxis, grundet i Fornuften og veiledet af samme., 
Menneskets herværende Hovedbestemmelse, og Vide bliver et 
nödvendigt Middel til dette Maals Opnaaclse.

Veicn igiennem Livet er altsaa cn Praxis, en idelig 
Gien virkning mod det som virker paa os. Denne Gicnvirk- 
ning maa ikke nedbryde eller forstyrre, men sætte Mennesket 
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i Ligevægt og Harmonie med alt det der omgiver det og kant 
komme til at virke paa det. Ad denne Vei kommer Menne
sket tilsidst ved lid og Daad tif Maalet, som er dets Naturs 
Forhöielse, Forædling og Forberedelse til noget Forestaaende. 
Mennesket skal i Fölge sin Natur stræbe til dette Maal med 
sit hele Væsen, ei alene som Aand men og som Dyr. Philo
sophen, der vil lede andre, maa ei forglemme at Mennesket 
er et blandet Væsen, baade fornuftigt og dyrisk. Mennesket 
har som Dyr af Naturen Drift til physisk Velbefindende ; lig
ger denne Drift i Naturen, har han og Ret til efter den 
af Naturen fastsatte Orden at fyldestgiöre den. At han gan
ske skal undertrykke denne stærke Drift og omskabe sig til et 
andet Væsen, er at fordre formeget) og hele Menneskets Cul- 
tur-Historie viser noksom, at dette er ligesaa farligt, som at 
fordre for lidet, og at giöre Menneskets Sandselighed til Ba
sis for dets Sædelighed. Ethiken opnaaer ikke Fuldkommen
hed, förend den af Philosopher, som grundigen have studeret 
Verden og Mennesket, bearbeides med idelig Hensyn til dens 
tvende Extremer, nemlig Lyksaligheds- eller Sandseligheds-Sy- 
steinet og Fornufts-Systemet, Skeptikeren troer, at Middel - 
veien her er for den menneskelige Natur den mest passende, 
og forer den sikkerst til sin Bestemmelse,

Alt menneskelig Vide erlanges ved Objecternes Paavirk- 
I ing paa Subjected Denne Paavirkning erholder en forskiellig 
Modification ei alene i Henseende til Stedet og Tiden, hvor 
cg naar Objecterne virke, men og i Henseende til ethvert en
kelt Subjects physiske Organisation, Stilling i Livet og dets 
Aands-Kræfters indbyrdes Forhold. Denne fine Modification i 
Vide kiendes især, naar flere Subjecter ved Tale eller Skrivt 
udtrykke sig over eet og det samme Object. Objectet frem
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stilles undertiden fra saa forskiellige Sider og paa saa forskib
lige Maader, at man letteligen erfarer, at det er langt fra at 
være udtommet. Imidlertid viser alle enkelte Videnskabers 
Historie fra den allerraaeste Tid til den nuværende videnska
belige Cultur, at Mennesket er kommen Objecterne nærmere, 
og har bestandig vundet ved en langsom men stadig Gang i 
dybere og grundigere Indsigt.

For Philosophen er Philosophien alle Videnskabers Vi
denskab. Hvad dens Theorie angaaer, kan den kun være et 
Pvesultat af alt menneskelig Vide. Philosophions Historie viser 
da og, at denne alle Tidsaldere igiennem har staaet i det nöi- 
cste Forhold til alle övrige Videnskaber, og at Fremgang eller 
Forfald i disse var Grunden til hiins Stigen eller Falden.

Da Oplysning og Fremgang i alle enkelte Videnskaber 
er den Betingelse, uden hvilken Skeptikeren ei kan erholde 
Lvs O" Vciledning i sin bestandige Critik, saa anseer han vi- 
denskabelig Cultur ei alene som det uundværligste Vehikel for o o
al solid philosophisk Grandskning, men og som et nodvendigt 
Redskab for den Praxis, der skal forædle den menneskelige 
Natur, og her forberede den til noget Tilkommende. Over 
dette er hængt et uigennemskueligt Dække. Som Philosoph 
foler Skeptikeren sig ved Erfaring og Induction saa temmelig 
fo rvisset oin de saakaldte materielle Tirms Indestruciibilitet, ofr 
holder for at deres Forbindelser og Oplosninger blot ere for
andrede Former j og her giör han en naturlig Slutning fra det 
Mindre til det Större. Som Menneske troer han den positive 
Religions Lære, os finder deri Beroligelse. Af Historien seer 
ban, at Tanken om en Tilværelse efter denne — endog uden 
positiv Religion — er Mennesket saa naturlig, at den strax 
hos de allei fleste Nationer i Menneskets raaeste Forfatning
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yttror sig î Billeder og Phantasier, hvilke — eftersom Menne

sket stiger i Cultur — forskiönnes og forædles.

Af det som hidtil er sagt sees, at blotte Sætninger 

udledte af Sætninger og opstillede i systematisk Orden i 

Philosophien ei kunne ■være fuldkommen beroligende for 

Skeptikeren, men at han altid ved sin Fornuft gaaer tilbage til 

de forste Sætningers Grundprinciper, og ved Critik, soin denne 

Fornuft sætter ham i Stand til at anvende, söger at bringedis

se saa nær som mueligt til det Reelle og Faste. Alle transcen

dentale og metaphysiske Undersögelser i Philosophien ere for 

ham hypothetiske, angaaende hvilke han el fælder nogen af- 

giörende Dom ; hans Dom er kun en Skepsis eller Critik. 

Han finder slige Undersögelser nyttige, naar de grunde sigpaa 

sund Fornuft og grundig Videnskabelighed, og bidrage til Be

stemthed og Klarhed i de Sætninger, som nærmest have Ind

flydelse paa den meuncskelige Praxis. lian antager alle Logi- 

kens og Syllogistikens Love, forsaavidt de v irkel igen ere grun

dede i den menneskelige Forstands Natur; men han forkaster 

alt det konstlede, som Menneskers Spidsfindighed og tomme 

Speculationer have indfort i denne Deel af Philosophien. Hu

manitet og Selvberoligclsc er hans vderste Maal, derfor ærer 

han andres Overbevisning, og hader al Ufordragelighed og 

Herskesyge i Meninger. I enkelte Videnskaber anvender han
Mí. Skr. II Del, li Hrfte Q %
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al muelîg Critik i at afsondre det Nyttige og Brugbare fra det 

blot Speculative, og han söger, saavidt det er rimeligt, at op

dage en fast Grund i det menneskelige Vide. Paa denne Maa- 

de troer han at Philosophien bliver det den bor være, nemlig 

en Videnskab, der ei alene bestemmer Grændserne for vort 

Vide, men og leder os til vor jordiske Hovedbestemmelse3 
hvilken er Menneskets Forædling ved fuldkommen Harmonie 
imellem Handle og Vide*
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Naar man seer, hvormegen Tid Born af Almuen anvende paa 
at lære at læse, og hvor slet de endda fædvanligen lære det; 
hvorledes den største Deel gjerne horer op at læse, inden de 
faae lært det tilgavns;—hvorledes de fremdeles lor blot Læren 
at læse somoftest forsömme at lære noget nyttigt og reelt, 
og hvorledes mange, sorn ikke kunne læse, ere de læsende langt 
overlegne ikke blot i Forstand men endog i selve Kundska
ber a) ; — naar man dernæst lægger Mærke til, hvorliden 
eller næsten ingen Brug den störste Deel af Almuen gjöre af 
den möjsommeligen erhvervede Færdighed i at kunne læse; hvor
ledes deres Lekture sædvanligviis er indskrænket til Böger, der 
ere intet mindre end skikkede til enten at oplyse deres For-

a) At kunne læse er ingen Videnskab men blot Middel dertil. Jeg har 
i de katholske Lande truffen paa adskillige Personer, der uagtet de ikke 
kunde læse dog besaddfe stor Kundskab i deres Religion og Bibelhistorie, 
og vidste langt flere Sange udenad end vor Almue sædvanligen veed.
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stand eller have gavnlig Indflydelse paa deros Villie; — 
man, siger jeg, betænker alt dette: saa kan man let fristes til 
det Spörgsmaal, om det og er værdt at lære alle Mennesker at 
læse ; og om det ikke var langt vigtigere at lære dem mange 
andre Ting uden eller förend man tænkte paa at lære dem at 
læse ?

Overvejer man derimod paa den anden Side, hvormegen 
ikke allene uskyldig Tidsfordriv men endog Tröst og Glæde 
i baade Medgang og Modgang etMenneske kan hoste af at læse;—• 
hvorledes en god Bog, skjönt den ikke kan give nogen For
stand, der mangler denne Ævne, dog synes fortrinlig skikket til at 
vække MenncsketsTænksomhed 02. hvorledesdettænkende Merne- 
ske linder i Skrifter en langt södere og inderligereFornöjelse end i, 
jeg vil ikke sige, Verdens iigcsaa tomme som kostbare Forly
stelser, men endog fremfor i Omgang med Mennesker ialminde- 
lighedb); — hvorledes den, hvis Tænksomhed engang er vakt, 
finder selv i inaadelige Skrifter en uudtömmelig Kilde til For
nøjelse, idet at han ved dem foranlediges til selv at tænke rig
tigere og bedre; — ja naar man endelig betænker, at den som 
kan læse med Forstand, har saa at sige Nöglen til alle Kun d'
ska ber O" Videnskader i sin Lomme: saa kan vi ikke andet end O
önske at kunne forhjelpe alle Mennesker til at læse for derved 
ligesom at bringe dem deres hojere Bestemmelse som tænken
de Væsener no«ct nærmere; 02 vi uiaae nodvendmen fole Glæ- O z kJ O
de over den Iver, saa mange Menneskevenner ere besjælede af for, 
at udbrede denne herlige Kunst. Og jeg troer derfor heller 
ikke at fortjene Dadel, fordi jeg vo^er at foredrage en Matc-

b) Aarssgen er vel, at man lettere kan finde interesserende Skrifter end be
hageligt underholdende Mennesker.
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rie, der ved fürste Öjckast kunde synes ubetydelig og ikke at 
svare til det Selskabs Anseelse, jog har den Ære at tale for.

Allerede for henved 6 Aar siden har jeg udgivet en 
Læsebog for de allerførste Begyndere, hvori jeg tillige hand
lede om*  den letteste og gavnligste Methode at lære Born at 
læse. Allerede den Tid indsaae jeg Manglerne ved de bruge
lige Methoder, at nemlig den almindelige Stavcmethode er 
unaturlig og skadelig, og at Gedikes urigsigen kaldte analy
tiske Methode er forbunden med næsten uovervindelige Van
skeligheder og uanvendelig paa Born iahnindelighcd, og jeg 
gav Vink til en anden Fremgangsmaade, som man, efter hvad, 
flere Forældre og Lærere have forsikkret mig, ved privat Un- 
dcrvlisning med Hæld har gjort Brug af. Men jeg havde alli
gevel til den Tid ikke tænkt nok over Sagen til at kunne 
levere noget lieclt eller tydeligen bestemt. Nu derimod haaber 
jeg ved nöjere Grandsken over vor Sjæls Operationer, medens 
vi læse, at være kommen paa Spor af den ene rigtige Metho
de, som man ved at lære Börn at læse bör betjene sig af; og 
jeg iler med at bekjendtgjöre samme, da jeg er overbeviist om, 
man ved sammes Anvendelse ikke aliene kan spare overmande 
megen Tid; men tillige og derved virke fordelagtig paa Börn 
ved tidlig at vænne dem til en reen og tydelig Udtale samt 
t lat bruge baade Ojén og| Oren og overhovedet at anvende 
Opmærksomhed, som er Mennesket saa overmaade vigtigt hans 
hele Liv igjennem.
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2. Hvad cr det at laese, og hvad fordres til at kunne 
laesc 1

Skal vi haabe at udfinde den rigtige Methode, man bor 
betjene sig af ved at lære andre at læse, saa maae vi naturlig- 
viis forst og fornem meligen söge at gjöre os et tydeligt Begreb 
om, hvad det cr at læse. Vide vi ikke dette 5 kjende vi ikke 
de forskjellige Operationer, vor Sjæl foretager sig, medens vi 
læse : hvorledes kunne vi da vente med noget Hæld at kunne 
anföre andre til at ove denne vistnok temmelig vanskelige 
Kunst ?

Det er saare mærkeligt, at ingen af de ældre eller nyere 
Pædagoger har forklaret os, hvad det er at læse. Hverken 
Basedov eller Campe, Ge dike eller Flundeiker, Pestaloz
zi eller Olivier har defineret denne Handling eller engang 
detailleret de forskjellige Operationer, soin den Læsende fore
tager, c) Hvad Under, at de derfor med alle deres Anvisnin
ger til at lære at læse l*idet  eller intet have udrettet? hvad 
Under, at de ikke have kunnet foreskrive gode Hegler for 
det, som de selv ir gen tydelige Begreber havde om ? Vist
nok er det heller ikke saa ganske let et Arbejde rigtigt at 
bestemme Begrebet af at læse.

Ordet læse har i forskjellige Sprog forskjellige Betyd
ninger. Det danske Ord, Læse betyder nok egen ti igen at samle

c) Pestalozzi har dog givet os Definitioner paa saa mange andre Handlinger, 
saasom at staae , gane, ligge, sidde, knæle, iieie, bukke, ride, 
ane, falde, grave o. s. v. S. Wie Gertiud ihre Kinder lehrt.
S. 211.
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ligesom det tydske, lesen og det latinske, legere. Den der læ
ser, samler og saa at sige Bogstaver og Stavelser sammen til Ord.

I)e græske Ord, Zf/f/y og #y¿eZfy£?<xz betyde egentligen og 
nærmest at sige, opsige (dicere, recitare), og det hebraiske, 
Nyp, d er betyder at læse (S. Deut. 17, 9, Habak, 2, 2. 
Dan. 5, 8. 17. og Neh. 13, 1.) betyder egentligen at kal
de paa een. Det italienske, leggere saavelsom det engelske, 
read har ligeledes den dobbelte Betydning af baade at tale og 
at læse. Vistnok maa den som læser ogsaa tale enten, 
hojt eller sagte.

Foruden det anförte Zs/ezy og owtifayKoti hedder at læse paa 
Græsk ogsaa kw/mwlrvis egentlige Betydning er at kjende 
igjen.

Allerede af disse forskjellige Betydninger af Ordet, læse 
i forskjellige Sprog kan vi slutte os til, at Begrebet deraf 
maa være meget sammensat og kompliceret.

Hvad er det altsaa at læse?
Man taler i det daglige Liv om to Slags Læsen, nem

lig: udenad og Indeni. Men det er to ganske forskjellige Be
greber. Med det forste, der ikke er saa sammensat eller van
skeligt et Begreb som det sidste, have Vi her intet at gjöre. 
Vi skulle blot vide, hvad det er at læse indeni, eller, som man 
og siger, læse Skrift eller i Bog.

Ät Icese Skrift er at opsige eller fremfore Ord efter, 
eller i Overenstemmelse med Bogslaver, som betegne samme.

Ord ere Lyde, som man er bleven enig om at betegne 
Begreber og Forestillinger med d).

ti) Man definerer sædvanligen Ord ved artikulerede Lyde. Men næsten i alle 

Sprog gives der Ord af een Stavelse, hvor Lyden ikke artikuleres eller 

Vid. Stis Skt. HDel, IJ, Hafte. H h
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Bogstaver ere synlige Tegn, som man er bleven enig 
om at betegne Lyde og Lydes meest enkelte., for sig selv aliene 
uhörlige, Dele med.

Bogstaverne ere nemlig to Slags. Nogle kaldes Voka- 
1er (selvlydende), fordi de betegne enkelte selvstændige Lydej 
andre kaldes Konsonanter (medlydende), fordi de betegne blot 
Dele eller Modificationer af Lyde. Disse kunne nemlig ikke 
fremsiges eller hores uden i Forbindelse med hine. Konso- 
nanterne forholde sig til Vokalerne som Tællerne til Næv
nerne i en Brök. Man lærer intet af Fællerne, for Næv
nerne komme til.

Da det, at læse altsaa er at frem fore eller opsige Lyde i 
Overenstemmelse med sammes conventionelle synlige Tegn ; 
saa folger, at den, der skal læse, maa

i) kjende Bogstaver d. e. de synlige Figurer, som man er 
bleven enig om at betegne sammensat og artikuleret Lyds 
meest enkelte Dele med ; samt

Ä.) kunne angive saavcl de enkelte Lyde, der svare til Vo
kalerne, som de Brökdele af Lyde (om jeg saa maa sige) 
der svare til eller betegnes ved Konsonanterne.

3) Den Læsende maa fremdeles kjende Stavelser, det er 
Samlinger af Bogstaver, forsaavidtsom de tilsammentagne 
betegne en sammensat Lyd ; samt

4) kunne angive den til Stavelserne svarende sammensatte 
Lyd, der paa een Gang skal fremfóres. Han maae f. Ex. 
naar han seer de tre Bogstaver h, a, t, i denne Orden 
kunne sige: det er en Stavelse og lyder hat; naar han

enganger sammensat. Saalcdes f. Ex. i vort Sprog Ordene : O, Aa, 

og i.
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derimod seer r, m, 1, eller 1., d, ni, o, maae han kun*  
ne sige : tlet er ikke nogen Stavelse.

5) Den d er skal læse maa endelig og kunne see paa et
hvert skrevet Ord, bvormange Stavelser det indeholder, 
for at kunne angive den artikulerede Lyd, som svarer til 
ethvert givet polysyllabisk Ord.

Da den,'der læser, saaledes ved ethvert Ord maa be
mærke ikke allene dets • Bogstaver og Stavelser, men ogsaa 
vide og angive de enkelte eller sammensatte Lyde og Artiku
lationer, der svare til de enkelte Stavelser og Ord: saa fol
ger, at den, der skal læse, nødvendigviis maa kunne see og 
tale. Han skal frein fore artikulerede Lyde i Overenstemmelse 
med skrevne Ord (d. e. horlige Ords synlige Figurer).

Den Dövstumme kan vel læres at forstaae Skrift; mere 
han kan dog ikke læse den, för han faaer lært at tale. Skrift 
er for den Dövstumme det samme som Hieroglyfer, sinesisk 
Skrift og Pasigrafie er for det talende Menneske. Det talende 
Menneske kan vel og forstaae Skrift uden lydelig (höjt) at 
opsige Ordene ; men han forstaaer den dog ikke saaledes som 
den Dövstumme. For denne er de skrevne Ord umiddelbare 
Repræsentantere af Begreber og Forestillinger; for det talende 
Menneske ere de derimod nærmest og umiddelbar Repræsen
tantere af artikulerede Lyde ; og de repræsentere kun Begre
ber og Forestillinger middelbar formedelst Lydene. Naar det 
talende Menneske forstaaer Skrift uden at læse höjt, saa læ
ser han den alligevel sagte, d. e. han tænker sig de artikule
rede Lyde, som tilkjendegives ved Bogstaverne. Han kan der
for ogsaa læse, hvad han slet ikke forstaaer.

Til at læse er det vel ikke absolut nødvendigt at kun*  
ne höre ; ikkedestomindre bruger det hörende Menneske, 

Hh z
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naar han læser höjt, gjerne altid sit Öre, for at bemærke 
Styrken eller Svagheden i de af ham fremforende Lyde. Den 
Dövstumme kan vel lære at læse höjt og læser virkeligen, men 
vil af Mangel paa Höreise aldrig faae nogen god Pronunciation 
eller kunne frembringe den blöde behagelige Afvexling i Stem
men, som det hörende Menneske, e)

Den der læser, bruger fremdeles sin Hukommelse, medens 
han læser. Ved Synet af de skrevne Bogstaver maa han er
indre sig Lydene og Artikulationerne, som svare til Stavelserne 
og Ordene»

Læser et Menneske Ord, som höre til hans Modersmaal 
eller til et Sprog, han har lært at tale: saa kan vi begribe, 
at hans Indbildningskraft og er virksom, medens han læser. Med 
Ordene, han læser, tænker han sig tillige de Ting, Billeder, 
dBegreber eller Borestillinger, som tilkj endegives ved Ordene.

Dette förer mig tillige til at handle lidet om, hvorvidt et 
Menneske kan læse uden at bruge sin Forstand paa den Tid, 
han læser.

Et Menneske, som engang har lært tilgavns at læse, kan 
uden Tvivl vedligeholde og udöve sin erhvervede Færdighed, 
efter at have mistet, som man siger, Forstanden. Ligesom han 
kan snakke som en Papegöje, uden at tænke ved det han si
ger, saa vil han uden Tvivl ogsaa kunne læse uden at tænke 
derved. Mennesker, som have fuldkommen Brug af deres 
Forstand, læse ogsaa ofte uden under Læseakten at gjöre Brug 
af Forstanden. De have nemlig enten deres Tanker henvendte 
til noget ganske andet, eller begribe slet intet af det, de læse.

s) For at overbevises herom behöver man blot at höre et dövstumt Men

neske tale eller læse höjt.
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Almuen forstaaer formedelst den forkerte Methode, hvorefter 
de hidtil ere underviste i at læse, sædvanligvis ikke Tien
dedelen af hvad de læse. Ogsaa kunde tænkende Menne
sker læse Ord af fremmede Sprog, som de slet ikke forstaae. 
Hvad Papegøjens prononcerte Ord ere for den, det ere Ord af 
et fremmed Sprog for det læsende Menneske — ikkun tomme 
Lyde, Ord uden Porstand. Ikkedestomindre kan man dog- 
alligevel paastaae, at den læsende altid gjor noget Brug af sin 
Forstand, idet han læser. Han sammenligner nemlig og maa 
nödvendigviis sammenligne de skrevne Bogstaver med de blot 
hörlige Lyde. Denne Handling at anstille Sammenlig
ning mellem de synlige Bogstaver og de usynlige Lyde kan 
Mennesket ikkun foretage sig ikraft af hans höjere SjeleæVner, 
hans Forstand. Ihvor mange Kunster man derfor end kan 
lære Dyrene, vil man dogalligevel aldrig kunne lære dem at læse. 
Lad Papegøjen længenok lære at snakke og Kanarifuglen at 
skrive, eller hvad som er det samme, af sin lille Skriftkasse at 
sætte Bogstaver sammen til læselige Ord : saa vil ingen af dem 
nogensinde kunne forbinde disse tvende Handlinger til een, og 
læse. Papegøjen vil aldrig kunne prononcere Ord, som man 
illæng forelægger den, eller Kanarifuglen skrive Ord efter nok 
saa tydelig prononcerte artikulerede Lyde. Men Mennesket og 
Barnet kan lære at læse eller opsige Ord efter skrevne Bog
staver, uden engang at forstaae noget af det, det læser, fj

f) Man kan gjerne lære Börn at læse et Sprog, som de ikke forstaae et 

Ord af ; men naturligviis maa det gaae kjedsommeligt og derfor ogsaa 

langsommere, end naar man först lærer dem at læse deres Modersmaal 

eller et andet Sprog, som de forstaae. Da jeg var tolv Aar gammel 

lærte jeg ftt læse Hebraisk, og lærte det til Fuldkommenhed med be-
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Da 'vi nu vced, saavel hvad dtr maa forudsættes hos den. 
der skal læse, som ogsaa hvilke Æv ner Mennesket betjent r sig 
af, naar han 1 æser: saa ere Vi istand til saavel at indste, hvor
for man ved at lære Mennesket eller Barnet at læse hidtil ikke 
har udrettet (dier kimnet udrette, hvad man skulde oo som man 
sigtede til, som og letteligen at udfinde den ene rigtige Me
thode, som man bor betjene 5ig af for sikkert og hastigt at 
naae sit Maal, og paa en let og liöjst behagelig Maade at læ
re Born at læse, uden dermed enten at anstrænge dem over Ævne 
eller nöde dem til noget, som i mindste Maade kunde være 
hinderi:gt for 1 opstandens naturlige lette Udvikling.

ZZ. Hv oriedes er man hidtil gaaen tilværks 
ved at lære Bôrn at laesel

A. Stavem.ethoden> Uens Forskjellighed fra de gamles Syl- 
labermethode.

Den Methode, man hidindtil i man<ie Sekler ialmindelmhed har 
betjent sig af ved at lære Born at læse, er den saa kaldte S¿a- 
vemethode. Efter denne Methode lærer man Bornene ikkun

hörig Hensyn til baade Atnach og Silluk eum Sufpasuk m. v. uden at 
jeg forstoed det mindste eller saa meget som en eneste Glose deraf j og 
jeg var ikke lidet stolt af min formentlige store Lærdom. Og vistnok 
er det hebraiske Sprogs Alfabeth, at jeg i forbigaaende skal bemærke 
det, saa overmaade vel skikket til at lære at læse efter, at det ikke 
lidet forundrer mig , at ingen Pædagog endnu har forsögt eller foreslaaet 
at betjene sig deraf til at lære Börn hastigt og rigtigt at læse.
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3 Ting nemlig: i) at kjende de synlige Bogstaver og deres Nav
ne 2) at stave d. e. at opsige eller opregne Bogstaverne, der 
findes i de forekommende Stavelser, ved Navn og derpaa an- 
give Lyden som betegnes ved de tilsammentagne Bogstaver, en- 
hv<r SiavJse I estaaer af g). Endelig lærer man Bornene 3) at 

c sa/iii/Hti. som bcstaaer i umiddelbar efter Stavningen at 
ftemföre de artikulerede 1ade, der svare til de liere Stavelser, 
de forekommende Ord bestaae af.

At man ved denne Methodes Anvendelse ikke allene ikke 
hastigt og let kan lære Börn at læ'se, som de dog ifolge deres 
fyrige Temperament altid vilde; men endog saa meget forvilder 
dem, at de gaae næsten meie Ira end til Maalet, er let at iud- 
see b). Man forsomuaer nemlig ved denne Methode at lære 
Börn dut, som or det allervigtigste, de forste Elementer. Man 
Lerer Bur nene vel at kjende Bogstavernes synlige Figurer og

g) Ordet, Siave lommer vel af Stav eller Stavr, .At stave maae derfor i

egentlig Forstand være at sætte Stavre ijorden eller sætte Stav ved Si .v, 

saaledes som den der sætter Gjirde. At stave i metaforisk Forstand 

eller at bogstavere maae derfor være at föje et Bogstav ved Siden a 

et andet

h) Af Mangel paa övet Gehör mærker Barnet vel ikke, hvorledes det selv

ved Udenadsstaven, der dog er den bedste Maade, naar der endelig 

skal staves, föres vild. Men et voxent Menneske torde maaske vel 

medsige Skolt mi sterr n, naar denn« stavede ham for, al Haa, a, en, es, 

siger lians, saasoin disse Lyde tilsamnienlagte snartre maatte sige 

Banans. At den halve Deel al Lyden Haa skal tabe sig eller op

sluges af den folgende Lyd a, hvo kan a priori begribe det? For Bar

nets Öre har den foresagte Lyd af h eller b ligesaa megen Realitet el
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siger dem Bogstavernes Navne; men man gjör dem slet ikke 
opmærksomme paa Lydene og Lydenes Brokdele, som betegnes 
ved de forskjellige Bogstaver, nemlig Vokaler og Konsonanter. 
At den til Vokalerne svarende Lyd paa saa mangfoldig Maade 
modificeres ved Forbindelse med Konsonanter gjör man ikke 
allene ikke tydeligt men tvertimod ubegribeligt for Barnet ved 
hin Fremgangsmaade. Endelig forsommer man og ganske at 
lære Born efter Gehöret at angive de enkelte Stavelser, som ethvert 
polysyllabisk Ord bestaaer af, samt oplose ethvert skrevet Ord 
i sine Stavelser,

Saalidet som jeg bifalder at ræsonnere eller disputere med 
Börn, saalidet kan jeg billige, at man behandler dem som 
Papegøjer, der ikke fik de höje Ævner, som Gud nedlagde i 
Menneskets Sjæl, Dersom Skaden af Stavemethoden endda blot 
var negativ, at Bornene nemlig ikke derved, men forst siden i 
en liöjere Alder ved mörk Fölelse af sig selv lærte at læse : 
saa vilde jeg ikke tale derom. Men det, at den papegojemæs- 
sige Staven giör Barnet selv til en Papegöje; gjör det dumt og 
tankeløst, uvirksomt eller adspredt (distrait), at det ikke liar si
ne Tanker ved sit Arbejde — o! det er af en evig, ubodelig 
Skade for Barnet dets hele Liv ! ja det er maaske ofte i Tiden 
af farligere Folger for de Studerende end for dem, hvis mere

1er Selvstændighed som Lyden af a eller o. Först efter lang Faren- 
iblinde opdager Barnet af sig selv ved en mörk, utydelig Fölelse, 
at b og h ikke har nogen Lyd for sig selv men blot modificere andre 
Bogstavers, Lyd , og at Lyden kbe og haa ere sannnensatteLyde nemlig det 
forste af det hörlige e og det blot medlydende b og haa af as og h. 
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praktiske Liv lader dem snart kaste baade Bogstaver og Böger 
bort, i)

Jeg liar gjort mig forgjævcs Umage for at opdage, hvem 
der först liar fundet paa at stave. Denne Opfindelse skriver 
sig uden Tvivl fra den niorke Middelalders Barbarie» Idet- 
mindste har den ikke fundet Sted enten hos Joderne o<*  de O 
orientalske Tolk i Almindelighed eller hos Grækerne og Ro
merne. De hebraiske Bogstavers Navne gjorde det ikke allene 
umuligt for Joderne at betjene sig af dem til at stave rned 
for Oret, som jeg i min forhen udgivne Afhandling har viist; 
men ogsaa den Omstændighed, at man i de ældste Tider skrev 
uden Vocaler eller Punkter, beviser, at der in^en egentlig Sta- 
ven lod sig tænke hos dem.

At Grækerne heller ikke vidste af at stave, kan vi see 
af, at der intet Ord forekommer i deres Sprog, som udtrykker 
dette Begreb. Vel findes Ordet, SvAàâ/S»? (Syllaba) i deres 
Sprog; og de forstode sig vel ligesaa got paa Stavelser som en 
Girard, Lancelot, Duelos og Beauzee, der have skrevet saa- 
meget om physiske og artificielle, komplexe og inkomplexe Sta
velser m. m. ; men Staveakten have de alligevel ikke kjendt. 
Hverken ¡3x vsiv eller iv betyder at stave. Men
dette sidste Ord betyder at samle Stavelser sammen til Ord, hvad 
Vi i vort Sprog kalde at lægge sammen (syliabas connectere).

i} Jeg taler ikke om andre ej ubetydelige Onder , den slemme Skoletone, 
som Mange siden ikke kan komme af med , det Hyklerie og Ulydighed, 
som Slaven for sig selv saa let forforer Barnet til; thi dette kan af en 
klog Lærer forebygges ved at öve flere Born paa eengang, saaledes 
som det skeer paa Seminariet paa Blaagaard.

ViA. Sets. Skt. II Del, li. Dafte. J ¡
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Le græske Bogstavers hieroglyfiske lange Navne 'gjorde dem na-' 
turligviis ogsaa aldeles nskikkede til hint Brug.

Hvad endelig Romerne angaaer, da vidste de hellerikke 
af at stave. I det latinske Sprog forekommer intet Ord, som ud
trykker dette Begreb. At vore Grammatiker kalde Stave paa 
Latin iitteras efferre, beviser naturligviis Intet for denne Hand
lings virkelige Udövelse Los Romerne. IS aar Qvintilian tilmed 
siger: ’’syllabis nullum compendium est, perdiscendæ omnes; 
nec ut fit plerumque difïicillima qvæqve earum différé ri da : ut 
in omnibus scri bendis deprehendantur : *)  saa kan man slutte, at 
de have lært at læse Stavelser uden at stave dem. Men lhe- D 
som Grækerne have Romerne lært Born at lægge Stavelserne 
sammen til Ord. Qvintilian siger strax efter: tune ipsis sylla
bis verba complecti. Meningen kan ikke være anden, end at 
naar Barnet har lært at læse ikke blot lette men endog de 
sværeste Stavelser, saa skal det læse hele Ord.

At denne Syllabcrmethode , som Romerne naturligviis 
havde fra Grækerne og disse igjen fra de österlandske Folk, 
var langt naturligere end den sidenefter opkomne Staveme- 
thode maa efter det, som forben er anfört, falde enhver i 
Öjnene. Staveakten er ikke allene skadelig men i alle Hen
seender overflödig. Ikkedestomindre kan jeg ikke bifalde, hvad 
Qvintilian vil; at man skal syllabere, eller læse Stavelser og syl- 
labizere, eller læse Ord til forsk jellige Tider. Undervisningen 
ma ae naturligviis blive langt mere underholdende for Born, 
naar man lader dem syllabere og syllabizere påa eengang. At 
læse nonsensikalskc Stavelser maa nödvendigviis kjede Börn meget.

B, Gedîkes Methode (Analogie).
For ikke længe siden har een af Tydsklands berömte

*) Inst. Orat j, i.
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Pædagoger Konsistorialraad Gedike i Berlin foreslaaet en gan
ske anden Methode til at lære at læse efter. *)

Gedike indsaae de af den almindelige Stavemethode fly
dende Onder, sögte at undgaae dem og gik til et andet Extrem 
ved at fordre, at Born skulde lære at læse ikke allene uden at 
stave men uden engang iforvejen at lære at kjende Bogstaver. 
Hl Beviis paa hans Forslags Tjenlighed anförer G. et Exem- 
pcl af hans egen Datter, som i sit 6te Aar paa den Maade i 
en saare kort lid lærte at læse. Gedike vil nemlig, at man 
blot skal læse Börnene de trykte Ord for og det saa ofte og 
paa flere forskjellige Steder, at Börnene selv uden endnu at 
kjende de enkelte Bogstaver skulde kjende Ordene igjen, hvor 
desee dem. .Efterhaanden som de saaledes lære at kjende flere 
enkelte Ord, gjör man dem opmærksomme paa de enkelte Bog
staver; og omsider skal Barnet afsig selv kunne læse nye Ord 
eller Kombinationer af Bogstaver, formedelst en mork Fölelse 
af Analogie eller Liighed mellem de Ord, det i Forvejen Fjen
der og de nye, det nu först seer. Gedike excipcrer imod al 
Sammenligning mellem hans foreslagne Methode, og Maaden 
hvorledes Sineseren lærer sin Skrift, nemlig fordi de sinesiske 
Karakterer ere saa mange men Bogstaverne kun saa faae. Ihvor 
paradox dette Forslag end ved forste Ojekast forekommer, saa 
er det dog ikke ganske umuligt; men det er uanvende- 
paa et Inert Barn. Jeg har forsögt at lære mine to ældste 
Sönner at læse paa den Maade. Med den ene gieed det tem
meligt, med den anden vilde det derimod sletMkke gaae. Jeg 
begreb og snart, at Aarsagen dertil var, at den ene havde en 
stærk Hukommelse og levende Indbildningskraft, som den an-

•) Kinderbuch zur ersten Ucbung im Lesen ohne ABC und Buchstabiren 
Berlin 1791.

Ii 2
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den manglede. Da denne Methode tilmed foruden at være 
uanvendelig paa alle Born ikke giver den læsende Sikkerhed 
nok i at læse rigtigt, men tvertimod lader det flygtige Barn let 
gjette altformeget: saa undrer det mig ikke, at den ingen 
Lykke har gj rt i Tydskland eller engang er indfort i nogen 
Skole nogenstæds, som man dog maatte formode formedelst 
dens tænkende Forfatters Stilling og Celebritet. Det er ellers 
mærkeligt, atGedike kalder hans Methode den analytiske, uag
tet den ret betragtet er mere synthetisk end den almindelige 
Stavemethode. At analysere Ord, som kunne hores og læses, 
maa dog vel være at oplöse dem i deres Stavelser og enkelte 
Bogstaver. Det er og uden Tvivl en stor Fejl ved Gedikes Me
thode, at Bornene slet ikke gjöres opmærksomme paa Lydene 
og Lydenes mindste Forandringer, som betegnes ved Voka
lerne og ved deres Forbindelse med disse eller hine Konsonan
ter. I Sammenligning med Stavemethodcn burde Gedikes Me
thode hedde den analogiske og ikke den analytiske*

C. Oliviers analytiske Methode,
Med dette A århundredes Begyndelse synesen ny Epoke at ville 

træde ind for Læsekunstens Historie. Derer opstaaet en Pædagog, 
som iGjerningen har viist, hanforstaaer den Kunst at lære Börn, 
smaae Born paa 4 Aar at læse og læse tilgavns. Det er Prof. 
Olivier, jeg taler om. Denne Mand har i en Tid af 3 Maane- 
der ved 3 a 4 Timers daglig Underviisning bragt flere Born 
til med temmelig Færdighed at læse ikke allene Tysk, deres 
Modcrsinaal, men ogsaa at læse Fransk og tillige at forstaae 
en Deel af dette Sprog, foruden at regne meget, samt ogsaa 
at skrive noget. Det er ikke Avispralerie, men bekræftet med 
de paalideligste Vidnesbyrd af de berømteste Pædagoger, Filo
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sofer og Filologer i Halle, en Nieinejer, Eberhard, Wolf; Va
ter, Maas, Jakob o. il.

Uagtet jeg ingenlunde kan bifalde, at Born i saa tidlig 
en Alder lære at læse, eftersom de af Mangel paa Begreber 
dog ikke kunde drage nogen Nytte af denne Kunst; og uagtet 
jeg meget önskede, at man dog engang vilde begynde med at 
lære Born adskillige andre Ting, inden man lod dem lære at 
læse, af Aarsag nemlig, at Börn lære baade lettere, saavelsom 
rigtigere og bedre alt, hvad de lære, ved andres mundtlige 
Underviisning, end hvad de lære ved Hjelp af Böger zzz) : saa 
fortjener en Methode, hvorved saa meget kan udrettes, allige
vel enhver Menneskevens Opmærksomhed, især da det tillige 
ligger klart for Dagen, at Börnene, deres store Fremgang uag
tet, ingenlunde bleve anstrængede over deres Kræfter, men 
stædse med Lyst og Begjerlighed sögte Skolen og deres Lærer, 
uden Tvivl fordi de föl te Fornøjelse over den hastige Frem
gang, de gjorde. Hvis og en Deel af Bornenes hældige Frem
gang maa tilskrives denne Lærers overmaade sjeldne Under- 
viisningsgaver (som nogle af de fornævnte Attester synes at 
sigte til), saa er jeg ikkedestomindre overbeviist om, at Ingen 
med nok saa stort Lærertalent vilde enten ved Stavemethöden 
eller efter Gedikes Methode være istand tilat bringe lige mange 
Börn halv saa vidt i dobbelt saa lang Tid.

Og hvori bestaaer da hans Methode ? Af to sinaae Skrif- 
fer, Olivier har udgivet nemlig: Die Kunst lesen und recht 
schreiben zu lehren auf ihr einzig wahres höchst einfaches und

m) Dersom mine mange Forretninger vilde tillade det: havde jeg Lyst 
at skrive en Encyklopedie, der skulde indeholde Alt, hvad Börn 
mundtligen burde læres , inden de bleve lærte at læse.



25o

Untrügliches Grundprincip zurück geführt. Eine glückliche in 
jeder Sprache anwendbare Entdeckung und Erfindung, i Band 
Del’sau igoi. og Ueber den Karakter und Werth guter natür- 
lieber Unterrichtsmethoden. Leipzig Igoa. sees, at hans Me
thode hverken er meer eller mindre, end hvad Gedikes skulde 
været, nemlig ægte analytisk. Gedike forsømte at analysere og 
at lære Bornene at analysere, men Olivier udover det paa'dcn 
fuldkomneste Maade. Han siger selv : han vejleder Bornene 
til at ojlöse enkelte Ord og hele Sætninger efter Gehöret, soin 
er at ansee for det Karakteristiske og den egentlige Bogsta
veren ved hans Methode; og forst derefter förer han Bornene 
til at lære at kjende Bogstaver. Bogstaverne saaveisom Spro
gets hele Tablatur lærer han Bornene ved Hjelp af Tabeller og 
det paa 14 Dage. Derpaa gaaer han over til umiddelbar Læ
sen i Böger; og naar de saa standse i Bogen, förer han dem 
tilbage til at see efter i Tabellerne, zz)

Hvad det aneaaer at lade Born stave udenad efter Ge- O
höret, inden de endnu kjende Bogstaver: da har jeg ogsaa 
hidtil haaret mig saaledes ad med mine Börn og allerede for

n) ’’Anleitung zum Zergliedern oder Züsanimensetzen einzelner Wörter 
und am Ende ganzer Sätze nach dbm Gehör, eine Anleitung, die 
als karakteristische Eigenthündigked meiner Methode eine voiziig- 
liche Aufmerksamkeit verdient.” — — — ’’Auch kann dies Zusam- 
mensetzen und Zergliedern nach dem Gehör als das eigentliche Buch
stabilen meiner Methode betrachtet werden.” — — — ’’Nun erst 
führte ich sie zur Buchstabenkenntnifs vermittelst meiner beiden dazn, 
nach einen ebenfals ganz neuen und gewis eben so zwekinäfsigen als 
einfachen Princip , eingerichteten Bildertafeln. Mil Hülfe derselben 
lernten diese Kinder in weniger als 14 Tagen die ganze Fablatur der 
Sprache kennen u. s. w.” S, Ueber den Karakter und Werth etcr 
S. 41. 42. 45.
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sex Aar anbefalet det*  o') Ikkedestoniindre liar jeg ved Erfa
ring bemærket, at og Born letteligen derved forvildes, især fordi 
man ej stedse kan erindre at benævne Konsonanterne med et 
saa let og blot E (Schva), som man i saa Fald maae, og som 
Olivier, efter hvad lir. Ström har fortalt mig, ogsaa virkelig 
gjör. p) Jeg er desaarsag bleven kjed deraf og gjör det ikke 
mere. Jeg lroer tilmed af psykologiske Grunde at kunne be
vise, det ei rigtigst at lade Born forst lære at kjende Bogsta
vernes Figurer, eller rettere, paa een og samme Tid lame at 
kjende Bogstavernes Navne, kigurer og Lyde. Jeg har og med 
Fornøjelse fundet, at Qvintilian ogsaa vil, at Born skal lære 
at kjende Bogstavernes Figurer med det samme, de forst höre, 
dem nævne, q)

At lære Born at kjende Bogstaver og Sprogets Tablatur 
efter Tabeller anseer jeg ikke allene for overllödigt men end
og for mindre tjenligt end hvad jeg ret strax skal foreslaae. 
lovrigt maae jeg tilstaae, jeg ikke fuldkommen kan bedömme 
Oliviers Methode, saalænge han endnu ikke liar meddeelt den 
lærde Verden det store Grundprincip, hvorpaa al Læsen ef
ter hans Mening beroer, og som han paa alle Sider i hans tvende

o) S. min 1797 udgivne Læsebog Fortale S. XX-XXL
p) Len af mine Sönner, som jeg spurgte, hvad b, a, d, sagde? svarede be

standig : b, a, d siger bade. forst ved at skrive ham saavel bad, 
som bade for, begreb han, at b, a, d skuide læses bad.

q~) ’•’Ñeque enim illnd mibi saltern placet, siger han , quod fieri in pluri- 
mis video, ut litterarum nomina et contextura prins quam formani par- 
vuli discant. Obstat hoc agnitioni earum non intendentibus moxanimum 
ad ipsos ductus , dum antecedentem memoriam sequunlur. Quapropter 
optime sicut liominuin pariter et habitus et nomina edocebunlur. Quint. 
J. O. I, i.
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udgivne Skrifter taler om, som om een af de vigtigste og lyk
keligste Opdagelser, der i mange Tider er gjort«

Om Pestalozzis Methode at lære Born at læse vil jeg 
ikke tale, da samme vistnok ikke kan sættes i Ligning med 
Oliviers. At sige det spæde Barn i Vuggen, der ej endnu kan 
tale et Ord, ba ba ba, da da da, ma ma ma o. s. v. for og, 
naar det saa siden faaer lært at tale, da at öve det i at stave 
nonsikalske Stavelser som bah dab o. s. v«, som P« vil, kan 
neppe nogen Pædagog billige, r)

II1\ Hvorledes skal man helst gaae tilvcrks , naax 
man vil lære Bom at læsel

Efter hvad jeg forhen har sagt, fordres til at kunne 
læse: i) at kjende Bogstavernes Figurer, 2) at kunne angive 
de Lyde og Lyddele, som betegnes ved dem, 3) at kjende 
Stavelser, og 4) at kunne angive de til samme svarende sam
mensatte Lyde, samt 5) at kunne oplöse ethvert skrevet Ord i 
sine Stavelser for derefter at kunne angive de til samme sva
rende artikulerede Lyde.

Enhver af disse Dele nraae den vide, som skal kunne 
læse« Men ingen af dem er heller vanskelig at lære. Saare 
let lærer jeg Börn at kjende Bogstavernes Figurer og bruger 
dertil slet ingen Kunstlerier. Jeg giver Bornene ingen Elfen- 
beensiigurer at lege med, som Romerne gjorde; jeg giver dem

r) S. Wie Gertrud ihre Kinder lehrt S. 170—176. Men saa lidet som jeg 
kan bifalde Pestalozzis Methode at lære Börn at læse, saa meget got 
lover jeg mig af hans Anschauungskunst , som jeg med Begjerlighed 
seer imöde« 
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heller ingen Billeder, som saa mange nu omstunder pleje, s) 
Jeg giver dem ingen Bogstaver af Sukker eller Kage at spise, 
som Basedov underligt nok foreslog, eller kolörte löse Bogsta
ver, som Börnene selv kan sætte sammen, efter Hund«, ikers, 
Salzmans og fleres Forslag; men jeg skriver Börnene Bogsta
verne for med Kridt og lader dem skrive ethvert især ef
ter saa got, som de kan, ligeledes med Kridt. /) Jeg bruger 
Kridt og skriver paa en Tavle, ikke allene fordi Bogstavet saa 
falder desto tydeligere i Öjnene, men og fordi Börnene desto 
bedre kan see, hvorledes Bogstavet bliver til og hvorledes jeg 
bærer mig ad medat skrive, en Omstændighed, man aldrig 
burde forsömme, naar man lærer Börn at skrive. At Kridt 
ogsaa er beqvemmere for et Barn at holde mellem Fingrene og 
ikrive efter med end enten Pen eller Griffel, er begribeligt nok. 
Ved Griffel eller Blyant kan Barnet og lettere komme i Vane 
medat trykke og faae en tung Ilaand. For Sundhedens og 
Oprömthedens Skyld lader jeg Barnet og hellere staae, medens 
det skriver, end sidde.

i) Saa fornuftigt som ¿et er at bibringe Born mange Kundskaber ved Hjelp 
af Billeder og Kobberstikker : saa urimeligt er det at sætte disse i Abe- 
ceter. Naturligviis see Börnene mere efter Billederne end efter Bogsta
verne, og hindres just derfor ved deur i at lære at læse.

/) Skulde et Barn slet ikke være istand til at male mit foreskrevne Bogstav 
efter : saa lader jeg det i Begyndelsen folge det eller skrive oven paa det, 
som Te^neinesterne giöre- Ogsaa Romerne lode ßörn , der skulde lære 
»t skrive, af Begyndelsen folge Bogstaver som vare dybt indskaarne 1 
Tavler, som Qvintilian beretter J. O. I, i. Vilde man og öve Bor
nene en Times Tid eller to iforvejen medat skrive lige og krumme Stre
ger mellem Linier : ville de saa og desto lettere og bedre kunde skrive 
Bogstaverne efter.

Vid. Stis. Skr. II Ded, 11 Hafte. K k
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At Born vedat skrive Bogstaverne efter saa <zot som de 
kan allersnarest lære at kjende dem, har jeg ikke allene ved 
Erfaring befundet, men kan og a priori begribe, da Barnet 
nemlig, idet det vil male dem efter, inaa indprente sig deres 
Figurer og Billeder langt mere levende og stærkere, end naar 
det blot seer paa dem forat lære at kjende dem. Denne Hand
ling, som ved forste Øjekast synes at være en Omvej , 
er derfor en virkelig Gjenvej tilat kjende Bogstaver;, og den 
Tid, som Börnene ellers bruge forat lære at kjende Bogsta
ver, er paa denne Maade ganske sparet.

Ordenen, i hvilken man lærer Bornene at skrive og kjende 
de enkelte Bogstaver, er intet mindre end ligegyldig. Den al
fabetiske Orden, i hvilken man lader Bornene sædvanligen lære 
at kjende dem, er meget skadelig. Ikke fra Begyndelsen af 
at vide Forskjellen mellem Vokaler og Konsonanter i Hensigt 
til deres ganske forskjellige Lyd, kan ikke andet end forvirre 
Børnene, naar de skal lære at bese. Saalænge Barnet ikke 
kjender Forskjellen mellem Vokaler og Konsonanter, kan det 
aldeles ikke gjore sig noget rigtigt Begreb om Stavelser. Her 
moder altsaa det Spdrgsmaal : Hvilke enten Vokaler eller Kon
sonanter skal Barnet forst lære at kjende ?

Naar man lærer at læse Hebraisk, lærer man gjerne forst 
at kjende Konsonanterne, de egentlige Bogstaver, og derefter 
Vokalerne eller Punkterne. Men Aarsagen dertil er vel, at 
det hebraiske Sprog kan læses uden Punkter, og disse som en 
sildigere Opfindelse spille i Skriften en mindre vigtig Rolle. 
Men da Vokalerne efter Skrifts egentlige Natur ere de Bogsta
ver, hvorved virkelige Lydde betegnes: saa ere de naturligviis 
de vigtigste, og bör læres forst. De ere og for Born lettest 
at lære at kjende i Hensigt til Lyden, da en heel enkelt Lyd 
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ved dem botegnes. Tilat bomærke de Bröklyddele, som be
tegnes ved Konsonanterne, fordres allerede niere Gehör og Be
greb om Stavelser. Konsonanternes Lyd kan ikke udtiykkes 
eller bemærkes uden i Forbindelse med Vokalerne, altsaa ik
kun i Stavelser.

Ordenen , i hvilken man lærer Bornene at skrive og k jende 
de enkelte Vokaler, er derimod temmelig ligegyldig. For Liighe- 
dens Skyld i Hensigt til nogles enten Figurer eller Lydde bru
ger jeg imidlertid folgende Orden::

o ö a aa zz) æ e i u v
Har et Barn lært at male alle Vokalerne efter (hvilket 

det skjönt nok saa lille let lærer i et Par Timer) saa gaaer jeg 
over til at lære det Konsonanterne. Men forend jeg skriver 
det nogen eneste af dem for: siger jeg det, at jeg nu skal 
lære det nogle ganske andre forunderlige Bogstaver, der ikke 
kunne udtales saaledes som de, det allerede har lært, der kal
des Vokaler eller selvlydende (rettere selvstændig Lyd betegnen
de) Bogstaver. JDe kunne kun udtales eller læses, naar de 
staae ved liojre eller venstre Side af Vokalerne; og dette er 
Aarsagcn, hvorfor de og kaldes Konsonanter eller blot medly- 
dende Bogstaver. Til Exempcl skriver jeg strax et b og et d 
for paa Tavlen uden at nævne disse Bogstaver og siger: deter 
cl Par Konsonanter, der ej kan udtales, för der kommer en 
Vokal til dem. Jeg skriver derpaa et z* paa venstre Side af b 
og siger, at Lyden i er forandret til Lyden bi. Jeg skriver et 

■e ved liojre Side af b, og siger Lyden e er forandret til Ly-

b) Istædetfor to Aer skriver jeg heller a med en Streg over. Naar Barnet 

siden skal bruge Bogen, siger jeg det, at to Aer staae istædetfor » 

med en Streg over.

Kk 2 
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den eb. Jeg s^’ter et ö efter d og siger Lyden Ö er nu for
andret til Lyden dö. Jeg siger min Discipel fremdeles, at 
en Vokal i slig Forbindelse med een eller flere Konsonanter 
paa een eller begge Sider af den kaldes en Stavelse; og at alle 
Ord bestaae af een eller flere Stavelser. Jeg nævner liam der- 
paa flere Ord, som han ved Hjclp af sine Vokaler og disse to 
Konsonanter kan skrive efter, saasom bade, bede, bide, byde, 
bod, bad, bid, bed, döbe, daab, o. s. v. Idet jeg nævner de 
Tostavelsesord for liani, pauserer jeg mellem hver Stavelse, at 
lian kau höre, der ere to Stavelser; og idet jeg derpaa skri
ver ham dem. for paa Tavlen, gjör jeg lidt Skillerum mellem 
Stavelserne, at han ligeledes kan. see , om det skrevne Ord be- 
staaer af een eller to Stavelser. Man behöver kun et Par 
Gange at gjöre Born opmærksomme lierpaa og de vil sikkert 
gjöre sig et meget klart Begreb om baade Stavelser og Ord, 
Monosyllaber og Polysyllaber. Naar man prononccrer lang
somt kan de höre, hvor mange Stavelser ethvert Ord bestaaer 
af. os naar man skriver med Plads mellem hver Stavelse, kan 
de see det og tælle sig dertil.

Paa samme Tid, som jeg lærer Barnet at kjende eller 
rettere at skrive enhver Konsonant efter, gjör jeg det tillige 
opmærksom paa sammes Lyddeel eller bedre den Forandring', 
som ved samme bevirkes i Vokalerne ved at nævne et Par Sta
velser for det, hvori Konsonanten kan hores enten foran eller 
bagved Vokalen. v)

y) Saaledes siger jeg min Discipel, at det kan erfare og lære at kjende Ly

den af b i hver af de to Stavelser, som Navnet Ebbe bestaaer af, at 

nemlig beet höres i den forste Stavelse efter Eet, og i den anden Sta

velse foran Eet; at Lyden af d kan höres baade foran og bagefter Voka

len ö i Ordet: död. S. Immanuels Abecet strax i Begyndelsen.



Idet jeg lærer min Discipel at kjende Konsonantens Fi
gur og Lyd eller Virkning paa Vokalerne kan jeg naturl’gviis 
ikke let und^aae at nævne dens Navn. Ja enhver Konsonant 
kor og have et Navn, paadetat man kan tale om den u?). 
For imidlertid at hindre, at man ikke skal betjene sig af Kon
sonanternes hidtil hafte korte Navne, be de ef o. s. v. giver 
jeg dem heller deres ældste hebraiske eller græske Navne*,  
Skulde jeg imidlertid ikke altid kunne erindre at betjene mig 
af disse Navne, fordi jeg fra min Barndom af er vant til at sige 
he, de, o. s. v., og derved forvilde min Discipel; eller min 
Discipel i f orvejen har hört og vil betjene sig af disse korte 
Navne: saa skiiver jeg ham igjen de to Konsonanter b og d 
for paa Tavlen ved Siden af hinanden, og spörger ham, hvad 
der staaer? svarer han: der staaer be de: saa siger jeg: Nej! 
og siger, der staaer kun to Konsonanter, som ikke kunde sige 
nogen Ting, da de ingen heel Lyd betegne; men at den ene 
i daglig Tale kaldes be, skjönt dens rette Navn er Beth (et 
Huns), og den anden kaldes de, skjönt dens egentlige Navn 
er Daleth eller Dor. Jeg skriver derpaa Stavelserne, be og de 
ved Siden af hinanden, og lader Barnet sige mig, hvad der 
nu staaer? Nævner det nu hver Stavelse for sig saaledes : be, 
de, saa siger jeg ham: han skal sige begge Stavelserne ud 
umiddelbar efter hinanden, da det er et Ord, der bestaaer af 
to Stavelser. Naar han saa siger bede: saa gjör jeg ham, som 
in parenthesi, opmærksom paa, hvad det er at bede f. Ex. 
een om Noect eller bede i en Kro ; og haaber saa at bringe 
ham ud af sin Vildfarelse.

æ) Vokalerne giver jeg derimod intet Navn. Den Lv<l, som de tilkjende- 
give, kan tjene dem istedfcnfor Navn.
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Ordenen, hvori jeg lærer Bornene at kjende Konsonan
terne er folgende:

b, P, v, € b II, j, I, 111, n, g, k, (c, q.) r, s,
( c,) x 0)

Aarsagen, hvorfor jeg vadger denne Orden, er, fordi Barnet 
saa desto lettere kan bemærke og skille imellem den lignende 

O o
Lyd, som ved adskillige af disse Bogstaver betegnes.

Da Barnet ikraft af dets Virksomheds Drift gierne vil male 
de skrevne Bogstaver efter : saa lærer det paa denneMaade uden 
næsten selv at mærke det, saare hastigt at kjendc alle Bogsta
verne paa den behageligste Maade; og det tjener til Afvexling 
ved dets Ardejde, at det ved enhver Konsonant især gjöres op
mærksom paa den Lyd, som formedelst samme skal frembrin
ges. I en Bog er det derimod vistnok et saare kjedsommeligt 
Arbejde at lære Born at kjende Bogstaver. Alan kan sige dem 
Bogstavernes Navne femten Gange for, uden at de ere istand til— 
at erindre dem , naar de see dem paa en anden Side i Bogen 
eller i Forbindelse med andre Bogstaver. Ofte maa man er
indre dem om een eller anden Omstændighed ved dette eller 
hiint Bogstav, inden de ere istand tilat erindre sig Bogstavets 
Navn. Saaledes erindrer jeg et lille vittigt Barn , som i ling 
Tid ikke kunde skille e og i fra hinanden eller kjende dem 
liver for sig. Man maatte altid forst sige om Eet, at det var 
det med det lille Öje og om let, at det var det med Prikken 
over, inden det var istand tilat erindre sig dem.

Efter min Methode derimod finder sligt ikke Stæd. Bar
net lærer ikke allene hastigt at kjende ethvert Bogstav, og 
kunne skille det fra alle andre; men det lærer tillige, hvad man 
hidtil aldeles har forsömt, at kjende enhver Konsonants Lyd, 
hvad enten den staaer for eller bagefter en Vokal, og lægger 
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derved den ene rigtige Grundvold til strax hastigt og let at 
kunne læse.

For imidlertid at forsikkre mig om, at min Discipel og- 
saa veed alt dette : saa anstiller jeg en lille Examen med ham. 
Jeg skriver nemlig alle Bogstaverne paany op paa Tavlen, 
Vokaler og Konsonanter i Flæng imellem hinanden eller i den 
forvirrede alfabetiske Orden, og spörger saa snart om dette, 
snart om hiint Bogstav? om det er en Vokal eller Konsonant? 
og hvad dette vil sige? samt naar det omspurgte Bogstav eren 
Konsonant, hvorledes man da kan erfare dens I>yd? Jeg næv
ner ganske nye Stavelser og Ord for mine Disciple og lader 
dem efter Öret sige mig, om den omspurgte Konsonant deri 
forekommer, og hvis den ej er deri, hvilke Konsonanter der 
da maa bruges til at betegne de hörte Ords eller Stavelsers 
Lyd med ?

Fiar mine Disciple den fornödne Færdighed heri, og 
som sagt veed, hvad Ord og Stavelser ere : saa vil de og strax 
kunne begynde at læse. Ikkeclestomindre tager jeg endnu 
kke fat paa nogen Bog, men over dem först i at skrive og 
æse Ord paa Tavlen. Ogsaa iler jeg her ikke, men giver mine 
Disciple af Begyndelsen meget lette Ord og ikkun lidt efter 
idt gaaer over til de tungere og allersværeste. ¿y) Paa den 
Maade bliver Intet tungt for Barnet ; og det lærer at læse uden 
enten at anstrænges over Ævne eller at kjedes i nogen Hen
seende. Men her moder naturligviis det Spörgsmaal : hvilke 
Ord ere lette og hvilke ere vanskelige at læse ?

y') Incredibile est, siger Qvintilian, qvantum moræ Ieclioni festinatione 

adjiciatur, last. o. I, i.
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Det undrer mig overmande meget, at Ingen af de nyere 
Pædagoger har lagt Mærke til cien store Forskjel, der er mel
lem Ord og Ord, hvad deres Lethed eller Vanskelighed at 
læse angl aer. Aarsagen hertil er vel, at de selv have lært at 
læse i en saa tidlig Alder, at de ej kan erindre sig, hvad der 
var dem enten tungt eller let at læse, z) Heller ikke have 
Pædagogerne filosoferet nok over Sprog i Almindelighed til a 
priori at indsee det. Det synes ikke destomindre ligesom at 
maatte springe Enhver i Ojnene, som har lært flere forskjel- 
lige Sprog, eller som allene har lært at læse Hebraisk. Ja uden 
at kunne noget andet enten levende eller dödt Sprog skulde 
jeg troe, en tænkende Pædagog maatte umiddelbar erfare det, 
iiaar han blot gav sig af inedat lære Born at læse; men dette 
gjöre Pædagogerne som oftest ikke. De ansee det enten un
der deres Værdighed eller have ikke Taalmodighed nok der
til ; ¿2) og ville heller skrive Regler for Skoleholderne end selv 
udöve Kunsten og lade G jerningen prise Mesteren. ri s to te
les, den gode gamle Aristoteles, lærte dog i egen Person K. 
Filips Son, Alexander at læse ; og Qvintdian, som fortæller

*) Og jeg lærte saa tidlig at læse, at jeg ikke kan erindre, hvor eller af 
hvem jeg lærte det. Det eneste, som jeg af den Periode i saa Henseende 
mindes, er, at jeg fik en lilleEvangeliumbog nied smaae Træsnit i, som 
jeg syntes vel om. Den var indbunden i Læderbind og forsynet nied 
Baand til at binde den sammen med. Men jeg kunde nok allerede 
læse , da jeg fik den.

a) Salzman gjör den aabenhjertige Tilstaaelse om sig selv , at han , ¡hvor 
gjerne han end sysselsatte sig med de mindste Börn, endnu aldrig (i hele 
17 Aar) havde Taalmodighed nok tilat give sig af med denne Under- 
viisning. S. Fortalen til Konrad Kiefers eller Peder Jensens ABC og 
Læsebog.



¿ette, föjer den saare rigtige Bemærkning til, at man tihit 
lægge de forste Fundamenter hos Børn burde have de fuld- 
komneste Læremestere.

Men uagtet Irisen har lært cfs‘, hvad Ord der enten ere 
lette eller vanskelige at læse- saa har dog een af de nyere Pæ
dagoger fölet Nødvendigheden iat begynde med de lettere; 
men da han ikke vidste eller indsaae, hvad der var let og 
hvad der var vanske-ligt for Born at læse: saa gjorde lian et 
saare ulykkeligt Forslag. Ikkcdestoinindre fandt han dermed 
temmelig almindeligt Bifald Baade i Tyskland og hos Os. 
Det er den ligesaa vittige som beskedne Jo. Pet. Ilurtdeikei^ 
jeg taler om. Efterat denne Mand havde anstillet Forsøg med

b} An Philippus, Macedonum Rex Alexand.ro, filio suo prima litterarum.
elementa tradi ab Arislotele , summo ejus ætalis Philosopho voluisset, 
aul ille suscepisset hoc officium, si non studiorum initia a perfectis~ 
simo qrioque tractari pertinere ad summarn credidisset^. Inst. O. I, i.

Uagtet det synes, som man nu mere end tilforn indseer Opdragel
sens og Oplysningens Vigtighed : saa overlader man dog endnu den for
ste Uuderviisning til Personer af Almuen, eller forulykkede Studerende. 
Hvorfor ikke overdrage Præsterne paa Landet, som de mere kultiverede, 
et saa höjt og værdigt Arbejde, og gjöre Degne og Skoleholdere til 
deres Assistenter, der skulde gaae dem til Haande i deres andre mange 
Forretninger med at skrive Mandtaller o. s. v.

Jeg maa ved denne Lejlighed fortælle en artig Anekdote. Min Fader 
skulde engang paa Embeds Vegne examinera en Person , som ßkulde 
være Skoleholder. Da det nti var min Fader mere om at gjöre at prove 
Mandens Forstand end höre, om han got kunde ramse op af den da 
brugelige Lærebog: saa spurgte han ham blant andet: Hvad er det, 
der staaer i den anden Artikel, Pontio Pilato (jnint under P. P.~)? 
hvorpaa Manden efter nogen Betænkning svarede : Det er Latin Faer ! 
det forstaaer jeg mig ikke paa.

LI
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berømte Mænds Forslag tilat lære Born at læse, foreslog hflii 
selv , at man skuide lade Born begynde medat- læse lutter Een- 
stavelscsord. c) Saa sindrig som denne Idee ved förste Øjekast 
synes at være; saa lidet holder den dog Prove. Ikke aliene 
Eifaring har overbeviist mig pm dens Urigtighed, men jeg kan 
ogsaa a priori begribe, den maae være liilsk. Det er nemlig 
ikke de liere Stavelser, der gjöre et Ord vanskeligere at læse; 
men det er Stavelsernes forskjellige Beskaffenhed, der gjör, at 
et Ord er let og et andet er svært saavel at læse, som at ud
tale*  Vokalerne ere, just fordi de cre Vokaler, eller selvstæn
dig Lyd betegnende Bogstaver, lette at læse, naar de staae 
allene hver for sig. Dernæst er enhver Stavelse let at læse, 
naar dens Vokal (thi enhver Stavelse maae have een) ikkun 
har een Konsonant ved Siden af sig, hvad enten denne staaer 
for eller bag ved den. Et Barn og enhver, som lærer at læse, 
kan naturligviis lettere læse ö end öl, fremdeles lettere laa end 
laag. Kaal læser Barnet lettere end skaal, og skaal langt let
tere end Skraal eller Skrald. Et Barn maae lettere kunne læse 
et Ord, der bestaaer af 3, 4, ja $ lette Stavelser end et Ord af 
een Stavelse, naar denne er vanskelig at læse, d. e. naar Voka
len i samme er omgivet med sex eller flere Konsonanter, der 
modificere dens Lyd. Saaledes inaae jo Lyden af Vokalen o

c) S. Privatfibel Braunsweig 1791. Det undrer mig meget, at man paa 

en Tid , da man oversætter saa mange Ubetydeligheder, der udkomme 

i Tydskland, ikke og har oversat dette Skrift. Vore Forlæggere ere 

nok bievne bange for de flere rode Bogstaver og Ord, som hist og her 

efter Forfatterens Pian forekomme i Bogen, der naturligviis maae gjöre 

Trykningen dyrere. Men man har derimod oversat den efter Hundei- 

kers Idee bearbejdede, mindre interessante Konrad Kiefers ABC af 

Salzmann.
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i Ordet Skjold modificeres ved fern Konsonanter. Lyden Skjold 
er fem Gange saa meget sammensat som Lyden O, og det ikke 
blot for Oret men ligeledes for Ojet, naar Ordet skal læses. 
Dersom Nogen, der indtagen af den Hundeikerske Idee end
nu inaatte have nogen Tvivl tilbage om Rigtigheden i min Paa
stand, vil behage at gjöie Forsøg med Born, der begynde at 
læse, og forelægge dem Monosyllaber som Brand, Skavl, 
Skrald, Skjold, Dværg, Trold, Trævl , Strand, paa den ene 
Side, og Fleerstavelsesord, som Gave, Kage, Abelone, Leo
nore, Polydore o. s. v. paa den anden Side; og lade Börnene 
forsöge at stave eller læse hvert for sig : skal han faae 
Troen i Hænderne. Ved polysyllabiske Ord kan man tilmed 
komme Barnets Oje til Hjelp ved at skille Stavelserne ad,, 
hvilket ikke kan finde Stæd ved monosyllabiske. Ligesom 
smaae Born, der ej endnu kan tale tilgavns, sædvanligviis for
andre Ordene ved ikke at prononcere alle Konsonanter, som 
udfordres til sammes rigtige Udtale: r/) saa forvolde de flere 
Konsonanter i skrevne Ord eller Stavelser de voxne Born og- 
saa den störste Vanskelighed. Jeg troer derfor at torde paa- 
staae, at det italienske Sprog, dets meget lange, mangestavel
ses Adverbier og Diminutiver uagtet, er lettere baade at tale 
og at læse end noget andet europæisk Sprog <?)

£?) Born sige gjerne Bö for Brod , Gas for Glas o. s. v.

e) Paa Grund a.f det Anforte troer jeg, at naar man lærer Dövstnmme 

ikke allene at skrive men ogsaa at tale , (som er Tilfældet ved Institu- 

terne i Tyskland , og som uden Tvivl ogsaa er höjst vigtigt for disse 

ulykkelige Menneskers Kultur) i burde man bibringe dem det italiænske 

. Sprog fremfor noget andet, fordi det er saa let at prononcere. Det 

maa unægtelig væra langt vanskeligere for disse Mennesker at pro

noncere Tysk, eftersom fiere af deres Taleredskabcr paa een Gang maae 

LI 2
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Da altsaa Ordenes Lethed eller Vanskelighed baade at 
pronortcere og at læse ikke heroer enten paa deres Korthed 
eller Længde, paa deres flere eller ferre Stavelser, men tvert- 
imod paa Forholdet mellem Vokalerne og Konsonanterne i de 
enkelte Stavelser: saa drager jeg deraf folgende Begier i Hen
sigt til lette og vanskelige Ord.
i) Alle Ord cre saare lette at læse, i hvis enkelte Stavelser der 

ikke er irieer end een Konsonant foreller bag ved Vokalen 
eller dog ikkun een for og een bag efter den. Da det al
lerstørste Antal Ord i vort Sprog ere af dette Slags, saa kan 
Vi med Föje paastaac, at det horer til de Sprog, som idet- 
hcle ere lette at udtale og læse. /) Naar man skiller Sta
velserne af dette Slags Ord fra hinanden , kan de ikke gjöre 
Born nogen Vanskelighed, forudsat at de i Exempler kan 
angive enhver Konsonants Lyd.

sættes i Bevægelse formedelst de mangfoldige Konsonanter, der ideligen 
forekomme i dette Sprog. Jeg erindrer mig engang at have hört et 
dövstumt Fruentimmer at tale Tysk, og at jeg var færdig at blive 
bange for de heftige Bevægelser, hun ved Udtalen gjorde; og dog 
var hendes Pronunciation intet mindre end reen eller god. Derimod 
hörte jeg engang i ilom en Papegöje, der saa tydelig prononcerte : 
papa gallo ora pro noil ora pro noil at da jeg ikke strax saae den, 
kunde jeg længe ikke faae det i mit Hoved, at det var en Fugl og 
ikke et Menneske, som talede. Lære Dövgtumine blot at skrive og 
forstaae Skrift uden at tale (saaledes som skeer i Institute! i Paris) 
kommer den lettere eller vanskeligere Pronunciation ikke i Betragt
ning. Skriften, de lære, er da mere at ansee som Hieroglyfer end 
som artikuleret Lyds Betegnelse.

f') De allerletteste Ord ere de, der bestaae af blotte Vokaler f. E. Aa, O 
i vort Sprog. Polysyllaber af blotte Vokaler findes i det græske, la

tinske og italiænske Sprog.
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a) Ikke saa letLe ere derimod Ord , i hvis Stavelser der findes 
to Konsonanter samlede enten for eller bag, eller baade for 
og bag Vokalen. Saadanne ere stave, Glæde, blive, Ord, 
alt, Storm, Blæst o. fl.

3) De vanskeligste Ord at læse ere de, i hvis Stavelser der fin
des 3 eller 4 Konsonanter enten for eller efter, eller baade 
for og efter Vokalen. Af dette Slags Ord gives vel ikke nær 
saa mange i vort Sprog som i det tydske: ikkedestomindre 
findes dog adskillige saadanne Monosyllaber, saasoin Hengst, 
længst, Skrald, Skrømt, Skjold, sledsk, Splint, Sprængt, 
Strand, Struds o. £

Naar jeg altsaa begynder at lære mine Disciple at læse, 
gaaer jeg frem paa folgende Maade*  Jeg prononcerer först de 
lette Ord for dem, lader dem sige mig, hvor mange Stavel
ser ethvert Ord bestaaer af, og hvad Bogstaver der fordres til 
enhver Stavelse. Derefter lader jeg dem skrive Ordene op paa 
Tavlen efter Angivelsen af de fornödne Bogstaver og lader dem 
g-jöre Skillerum mellem hver Stavelse, hvorpaa de maae læse 
Ordene ved paa eengang at pege paa dc enkelte Stavelser og 
angive de dertil svarende Lyde.

Har jeg övet mine Disciple at læse lette Ord, gaaer jeg 
over til de mindre lette eller vanskelige. Kan mine Di
sciple ikke strax sige mig f. E. hvilke Bogstaver, der behoves 
til at skrive Blæst : saa prononcerer jeg Belæst«? med lette Ler 
ved B og t for dem. Dikterer man mig saa og at skrive disse 
Hjelpe-Eer/ saa skriver jeg Ordet i 3 Stavelser, og prononce
rer hver Stavelse for sig, at de kan höre, det ikke er det for
langte Ord Blæst, men mc et m re et trestavelses Ord belæste 
som staaer skrevet. Je sletter saa Eerne ud og lader de ov- 
rige Bogstaver staae, hvorpaa man vil kunne læse Ordet.
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Har jeg saa övet dem noget i deslige vanskelige Ord, 
gaaer jeg over til de vanskeligste, i hvis Stavelser der fore
komme mere end to Konsonanter for eller efter eller baade 
for og efter Vokalen. Ved nogen Övelse at læse de foregaa- 
ende tunge Ord kan disse naturligviis ikke foraarsage stor Moje. 
Naar min Discipel efter Gehöret kan angive, hvad Bogstaver 
der fordres til Stand, og kan læse dette skrevne Ord: saa vil 
han og let kunne nævne og skrive de til Ordet Strand hören
de Bogstaver og derefter læse samme. Overalt er det langtfra 
ikke saa vanskeligt for Born at angive, hvad Bogstaver der for
dres til de tungere Stavelser, som man skulde troe. Ogsaa 
kan man saavel derved som ved Ordenes Læsen, naar de ere 
skrevne paa Tavlen, hjelpe Börnene, saa ofte de ma-att© 
tage Fejl.

Men jeg har endnu Intet talt om den Operation, som 
enhver Læsende maa foretage, nemlig at oplöse i Tankerne 
skrevne polysyllabiske Ord i dereç Stavelser, for derefter at ud
tale dem. Men denne Operation er saa saare let, at naar Börn 
först have lært at læse vanskelige Monosyllaber, saa behove de 
dertil næsten ingen Anviisning. Har min Discipel först læst 
endeel lette Ord, der ere polysyllabiske, med adskilte Stavel
ser: saa vil han ogsaa let kunne læse dem med uadskilte. 
Naar han tilmed, som för er sagt, angiver Bogstaverne, som 
han skal skrive Ordene og deres Stavelser med : saa lader jeg 
ham ikkun af Begyndelsen gjöre Skillerum mellem Stavelserne; 
men efter nogen Övelse lader jeg ham skrive dem med uad
skilte Stavelser. Ere Ordene tilmed lette, d. e. have de flere 
Vokaler end Konsonanter: saa er det umuligt for ham at tage 
Fejl. Desuden kan jeg let lære ham at see paa ethvert skre
vet Ord, hvormange Stavelser det bestaaer af. Han behöver
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nemlig blot at tælle , hvormange Vokaler det indeholder, da 
det har netop ligesaa mange Stavelser som Vokaler. «•)

At finde hvilke Konsonanter, der höre til den foregaa- 
endc, og hvilke til den folgende Vokal i et polysyllabisk Ord, 
maa den Læsendes eget Oje sige hain , og der kan naturlig- 
viis ingen Begler gives derfor, ligesom det ved noksaa lang 
Staven heller ikke kan læres.

Naar min Discipel har lært at læse de letteste med de 
tungeste Ord paa Tavlen, saa er det Tid at tage fat paa hans 
trykte Abecet eller Læsebog. Immanuels Abecet er saaledes indret
tet, at Barnet i den allerförste Time strax vil kunne læse flere 
Sider igjennem iden. Han finder her ikke aliene enkelte lette Ord 
med adskilte Stavelser, som han tildeels iforvejen harskrevet og 
læst j men han finder endog Ordene trykte med latinske Skrift
typer, saa det nödvendigviis maa gaae fort. Man behöver blot 
at læse ham for, og han vil uden Moje kunne læse efter. 
Fra de trykte Skriftbogstaver til Cursiv og Antiqva i det latin
ske Alfabeth er Overgangen saa let, at jeg haaber, min Disci
pel knap vil kunne mærke, han kommer af det ene i det an
det Alfabeth. Og Overgangen fra latinsk Antiqua til de dan
ske Bogstaver er heller ikke saa vanskelig, at han skulde be
hove at lære at kjende disse Bogstaver hver for sig selv. Â)

¿r) Naar man lærer Born at læse, bör man ej betjene sig af Diftonger, 
men bruge j og v istædenfor i og u. Man kan gjerne skrive Maj , 
Nejer, Avgusta ligesaavel som Mai, Nei, Augusta. Romerne brugte i og 
u af Nödvendighed, da de ingen forskjellige Figurer havde til Jod og Vau.

K) Pestalozzis, Oliviers og fleres alfabetiske Tabeller over latinske og go- 
th‘i6ke store og smaae Bogstaver ere ganske overilödige og ikkun til Sin- 
kelse ved den tbrste Underviisning.
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Kan min Discipel mi soálceles læse enkelte Ord Ibog: 
saa kan lian og læse hele sammenhængende Perioder; thi disse 
bestaae af enkelte Ord. Ikkedestomindre bor man derved 
være forsigtig. Et Barns Forstand er naturligviis ikke moden 
tilat læse og forstaae hele Perioder, saalænge det endnu ikke 
er mere end 4 a 5 Aar. Det er i den Henseende ikke engang 
raadeligt at gaae over tilat la?se vidtløftige Meninger, saasnart 
det med Færdighed kan læse enkelte Ord; men bedre at lade 
det forst læse mere sammensatte Begreber og korte Sætninger, 
f. Ex. et malet Skab, et muntert Lam, Sneen er frossent 
Vand o. s. v.

Ogsaa bor Barnet med det samme, det begvnder at 
læse hele Meninger og Perioder, der bestaae af flere enkelte 
Sætninger, underrettes om Skilletegnene, ,, , !, ?, ”,
( ), — og deres Virkninger, eller hvorledes der i Hensyn til 
dem skal læses med fornoden Pauseren for ikke i vidri" FaldO 
at forfejle Meningen.

Her er det, at man fornemmeligen maae læse Born höjt 
for og lade dem læse höjt op bagefter. Forsommer man det : 
vil Bornene letteligen læse ietvæk saa hastigt, de kan, uden 
at bekymre sig om Punktum eller Parenthesis, Spörgsmaals 
eller Udraabstegn ; og saaledes gjöre sig enten ingen eller 
mange vrange og falske Forestillinger ved det, de læse, z)

Endnu inaa det tillades mig at tilfoje et Par Ord om 
de af denne Methode flydende Fordele. Bornene vinde nem
lig derved baade for Sjel og Legeme.

D Da Voxne og selve Studeerte ofle umulig kan finde Meningen, hvor 
Skilletegnene mangle : saa bör Börns forste Læseboger især dermed 
være nöjagtigen forsynede.



a) De befries fra den lange skadelige Skolegang i deres spæde 
Barndom, og fra at sidde mellem en Mængde andre Börn 
i qvalm, usund Luft baade Sommer og Vinter j og vil i to, 
tre Maaneder en Time dagligen lære mere end ellers i 
Skolen ligc-saamange Aar 6 Timer om Dagen,

ó) De befries for den skadelige, aandsfortærende Staven med 
alle dens slemme Folger, den modbydelige Skoletone m. v. 
De vænnes til det, som er ethvert Menneske vigtigt hans 

hele Liv igjennem, nemlig til nöje og rigtigt at give Agt 
og bruge sine Sandser. De nodes til at bruge baade Öjne 
og Indbildningskraft for at kunne skrive Bogstaverne efter, 
samt deres Ören til at kunne skille mellem lignende Lydde. 

d') De erholde en reen og skarp Udtale, idetat de nodes til 
ved deres Talen at udtrykke enhver Konsonant.

e) Bornene lære ved min efter denne Methode indrettede Abecet 
altid ogsaa noget at skrive og at læse Skrift, som i det daglige 
Liv er vigtigere end at kunne læse Trykt. Den der kan 
skrive, kan modtage og give Beretninger, som den, der 
blot kan læse Trykt, ikke kan. Á)

Ä) Greve Joachim Godsche Moltke liar skjænket Skolerne paa hans God
ser kobberstukne Forskrifter. En herlig Ideel Gid alle Proprietærer 
ville folge hans Exempel ! Da Skriven ialmindelighcd er vigtigere end 
Læsen ; og den der skriver efter en rigtig Plan med det samme lærer at 
læse: saa burde man forst og fornemmeligen drage Omsorg for at lære 
Born, at skrive.

Vid. Sils. Skr. IIDeel, II fíerfte. Mm



Rettelser.

Pag. 4. Lin. 5 og 6 : nedre Ting uden eller förend man tænkte paa at lære 

dem alæs? læs: andre Ting uden eller Jörend man tænkte paa at 

lære dem at læse*
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Pl e ff i s t c /’

Anden Deels Förste H ac f t e 

d
det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs-Skrifter

for A ar i Sot,

<4++-t+<i-f + >

A.

A ands {den menneskelige') Virksom
hed og Overgang fra det Sandselige 
tildet Oversandselige, naar den filo
soferer, f. 17.

Aarsager, som den Vise , efter Aristo
teles, rnaa liave Kundskab om, f. 37.

Aarsagerne, hvad for forskjellige Skridt 
der er gjort af Filosoferne til deres 
Udfindelse, f. 46.

Aeipila (Venturas), f. 158. Beskri
velse deraf, 138. Dens Anven
delse til Luftens Ledning, f. 139.

Agrícola , beskrevet adskillige Luftrens
ningsredskaber, f. IOI.

Ammonias eller Philoponus mener, at 
Aristoteles har fuldendt Filosofien, 
f. 5- Hans Mening om Filosoferne 
förend Aristoteles, f. 5.

M in

Aristoteles’s Mening om Filosofiens 
Grændser, f. 5. Hans Skildring af 
de forste Filosofer , f. 24. Han for
kastede Plato's Mening om Ideerne, 
f. 35. Forskjellige Meninger oin , 
hvad Begreb lian tillagde Filosofi , 
J. 36. Undersøgelse over, hvad han 
forstod ved Viisdom , /. 36» Hans 
Inddeling af theoretisk Filosofi , f yf- 
Hans Begreb om Filosofi har alle Fi
losofiens Sacrkjender , 45- Hans
Forklaring over Begreberne om For 
og Efter, sammenlignet med Kants 
Forklaring derover, /. 66.

Arsenik , hvorledes den uiaa behandles 
for uden Fare at iblandes Canonri elal, 
/i 190. Hvilken der crtjenligst dertil, 
f. 191. Hvorledes den forvares, y. 
191. Hvorledes den anvendes , y 192. 

Atmosphären , de Gamles urigtige Be-
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greb derom , f. 100. Midler , som 
Oldtiden betjente sig af til dens Rens
ning , / IOI.

B.
Begreber, tilfælles og medfódte, efter 

Descartes, f 49*
Begreber, medflidte , definerede af 

Descartes, /*.  51. Hvad Leibnitz 
forstod derved, J. Sammenlig
ning mellem det, Descartes, og det , 
Leibnitz tænkte sig derved , f 59.

Begreber, rene og niidvendige , hvad 
Leibnitz forstod derved , f 58.

Begrebernes Vigtighed for Sindet , naar 
man er sig dem bevidst, f. 19.

Blæsebælge, brugte til Luftens Rens
ning, f 102. Deres forskjellige Ind
retning , y. 102.

Bronce , see: Metal.
Brændselets Beskaffenhed ved gode Ca- 

nonmetallers Smeltning, f 201.

C.
Canonmetal, godt, hvad det fornem

melig kommer an paa ved dets Frem
bringelse, f. 16.5. Hvad der maa 
haves for Öjne ved dets Stöbning, 
/• 168.

Chaulnes (Greve de) , beviist ved For
søg Atmosphären s langsomme Fore
ning, under fri Berörelse, med me- 
phitisk Gas, f 123

Cycloïdaler af bojer c Ordener angaa- 
ende,y. 263.

Cycloid alerne s Rectification angaaende, 
/• 275-

TJ.
■Days (Thomas) Methode at tilintetgjore 

Vehiklet for smitsomme Sygdomme , 
/• *43-

Degen {Dr. Filosof.), et Bidrag til 
den geometriske Evolutions Theorie, 
f. 217, 284.

Descartes paastaaer, at ingen til hans 
Tid liar formaaet at bestige det højeste 
Trin af Viisdommens Temp el,Z 5- 
Hvad han forstaaer ved egentlig Filo
sofi, f. 54- Hvorfor hans Tænkning 
oin Verdenssystemets Oprindelse ikke 
er egentlig Filosoferin gi/- 55- Hvori 
han ved Bestemmelsen af Filosofiens 
Begreb stemte overeens med og hvori 
han afveg fra sine Forgjængere , f. 56. 
Hvorfor han ikke i Filosofien bygte 
paa guddommelige Ojemeedsaarsager , 
/. 56.

1

E.
Erfaring, Definition derover af Afri

canus , f. 24. Er, efter Aristote
les, Kilden til al Filosofi, f 40.

Evolution , see : Geometrisk.

F.
Filosof, hvo der tilkommer dette Navn, 

Z 22.
Tilosofen kan ikke som Filosof være 

Sværmer, f 21.
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Filosofer (de gamle}^ deres Begreb om 
Filosofi, f. 27.

Filosofer (de nyeste}, hvorvidt deres 
Begreb om Filosofi er nyt, f 62, 
Om Filosofi förend deres Tider har 
været til, f. 62. Hvad Yderlighed 
nogle af dem have skredet til, f. 86.

Filosofere , hvad det er, f 22 , 75.
Filosofere metafysiskt, hvad deter, f 

75’
Filosofere transcendenter, hvad det 

er ? /• 75-
Filosofere empiriskt, hvad det er , f 

j5. Undersøgelse, om Kant modsiger 
sig selv, naar lian indrammer denne 
Filosoferings Mulighed , f. 75.

Filosofer ne } deres Meninger i forskjel- 
lige Tidsaldere om Filosofien , f. 4*  
Om de forend Kant have havt et Begreb 
om Filosofi, f 23« Deres forskjellige 
Bestræbelser for at finde en fast Grund 
for deres filosofiske Systemer} f. 29. 

Filosofi, hvad der tilkommer delte 
Navn , f. 22. Hvad dens Opfin
dere have maattet forstaae derved , 
f. 26. Seneca’s Definition derover, 
f. 26. Kan ikke være til for Scepti- 
kerc, /. 31. Heller ikke fordern, 
der gjöre alt, hvad der existerer, til et 
uforanderligt, ubevægeligt og evigtVæ- 
sen,/’. 31. Plato's Begreb derom, f. 32. 
Hvfid Begreb Aristoteles forbandt der
med, f 38. Ligesaa Descartes, f 48. 
HvilketOmfan gDescartes meente, in gen 

for lians Tid havde bragt den til, 
f 48. Hvad der for hans Tid hav
de manglet deri, f. 48. Dens Dele 
efter Descartes, f. 48. Hvad Begreb 
Leibnitz maa have forbundet dermed, 
f. 61. Forerfarings-Begrebet derom, 
f. I O. Filosoferne for Kant have 
havt et Begreb derom og dannet en 
Videnskab deraf, overeensstemmende 
med Forerfarings-Begrebet, f 23. 
Hvad Kant og de nyeste Filosofer for
staae derved , f 69.

Filosofi (den forste} , hvad Aristoteles 
indbefattede derunder , f. 39’

Filosofi af anden Rang, In ad der efter 
Aristoteles hörte dertil 39.

Filosofi (den transendentale}^ hvad den 
er efter Kant, /. 71.

Filosofi (den rene} ,hvad den er efter Kant, 
/• 70, 71, Hvad den udelukker, f. 72. 
Haabes afKant al kunne fuldendes,y‘73.

Filosofi (den empiriske}^ hvorfor Kant 
troer, den ikke kan fuldendes, f 73. 
Hvad Vished den kan antage, f yg.

Filosofi (den anvendte}, hvad der kan for- 
staaes der ved, f. 74. Dens Værd, f. 91.

Filosofi i evn gere og een geste Bemærkelse, 
hvad der efter Kant fordres dertil, f, 
78. Sammenlignet efter Kants Sy
stem med de ældre Systemer, f. 78. 
Kants Definition deraf stemmer i det 
Væsentlige overeens med Plato’s , 
Descartes’s og Leibnitzes Begreb der
om , Z 79.
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Filosofien, dens bestandige Fremskridt 

i alle sine Dele , f. 4« Dens Opfin
delse tillægges af Lucretius Epicur, 
f. 5. Dens sande Begreb tillægges 
af den kritiske Filosofies Yndere sin 
Oprindelse fra Kants Kritik over den 
rene Fornuft, f. 6. Dens Tilværelse 
hidindtil negtet af Reinhold , Schel
ling og Fichte, f. 6. Dens Oprin
delse afhængig af dens Begreb og det
tes Fuldstændighed af alle de menne
skelige Kundskabsarters Opdagelse , 
f. 8- Dens egen og dens Begrebs 
Tilværelse synes uafhængige af hinan
den, f. 8. Hvorledes den bliver til, 
f. 14. Dens forste og almindeligste 
Kj endemærke: at den erSindetsVærk, 
/! 14. Dens andet deri indbefattede 
Kjendemærke: at den er Forerfarings- 
Kundskab, f. 18- Dens tredie 
Kjendemærke : at dens Lærdomme ere 
nödvendige og almeengyldige, f. 20. 
Dens fjerde Kjendemærke : at den er 
ædel, vigtig og moralsk, f. 21. 
Dens femte Kjendemærke : at den 
angaaer Objecter , som ere reelle eller 
kunne realiseres, f 21. Dens sjette 
Kjendemærke : at den er en Viden
skab, /*.  21. Kan ikke være Svær
meriets Værk, f 21. Dens usyste
matiske Alder, f a4- Dens syste
matiske Alder begyndt hos Grækerne, 
f. 2^. Den og dens Begreb hos Kant, 
under hvad Betingelse de have en ær

værdig Alderdom , f. 77. Under 
hvad Betingelse del er vanskeligt at 
be vise deres Alderdom,./*.  7g. Den 
og dens Begreb kunne ikke negtes at 
have været til förend i de nyere Tider, 
f 94. Men dens fulde Indhold har 
det ikke og er det msaskee ikke end
nu , f 9,5. Hvorpaa de ældre og 
nyere Filosofer have grundet den, 
f 96.

Filosofiens Begreb, li vad der forstaaes 
derved, f. 7. 1 fier dets Indhold,
J. 7. Maa være bestemt, naar Fi
losofien skal være vor Rettesnor, f. 
9. Hvorledes det kan faae sin Til
værelse,/i 10. Kan abstraheres af 
Filosoferne, d. e. af Erfaringen, 
f. 10. Ligeledes dannes ved Fornuf
ten , li.

Filosofiens Historie, hvorfor den Kunst 
at skrive den har været ubekjeadt, 
/. 6.

Fordomme, hvorledes den Filosoferen
de efter Descartes befries derfra og be
skyttes derfor , f. 49-

Forerfarelighed (den Kantiske), dens 
Egenskaber, j. go. Sammenlignet 
med Karakteren hos de foregaaende 
Filosofers Begreb om deres Videnskab, 
/• 8i-

Forerfaringsbegreb, hvad der forstaaes 
derved, J. 12. Dets forskjellige Op
rindelse efter Kant,/! 64.

Forerfaringsbegreber, Undersögelse, orn
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Kant anseer dem for medfødte, f. 66.
Forerfarings-Kundskab , Undersøgelse 

over , hvad Aristoteles forstaaer der
ved, f. 44. Defineret af Kant, 
J\ 65. Dens K jen de mærker efter 
Kant, f. 63. Dens Kilder efter Kant, 
/■ 63-

Formalhed, subjectif, en ny Kundskabs
kilde af Kant, f. 92.

Fornuft f len theoretiske) , dens for

sk jellige Fuldkommenheder efter Ari
stoteles , f 38.

Fornuften, hvorvidt den kan tillægges 
AEvne til al danne Idealer, f. 11

Fornuftkundskab , bygt paa Erfaring, 
Undersøgelse, om den tr Filosofi, f. 
86. Defineret, f. 86. Dens Be
skaffenhed, 'f. 87. Tilkommer Navn 
af Filosofi i vidtløftig Bemærkelse, 
/. 90.

Fornujtsandledernes Opfindelse negtes 
af Sceplikerne, f. 5.

Forundring har efter Plato været Be
gyndelsen til Filosofien , f 25,

Fysiken , hvad for Principier Descartes 
antog i den, f. 50. Hvad det er, 
Descartes tillagde dette Navn , f. 56.

G,
Gaugers Theorie om Luftens Rensning 

ved Ild , f ic8- Hans Forslag til 
Ovnes Indretning i dette Ojemeed, 
f. 108. Forsøg, som han havde bygt 
sin Theorie paa , f. 109.

Geometrie (den höjere), hvad Methode 
man i den almindelig betjener sig af 
til at udtrykke krumme Liniers Na
tur, /. 225.

Geometrisk Evolutions Theorie, Bi
drag dertil af Dr. Fil. Degen, 217-
284 Tillæg 
efter f. 284.

dertil og Rettelser deri,

Geometriske Scetninger og Proportio
ner med Beviser derfor af Dr. Degen, 
f 227-284«

Glassmeltning, en tjenlig Ovn dertil, 
Z 209.

Grundmaterien , hvad Begreb de ældste 
Vise gjorde sig derom , f 27.

Grundsatser (medfødte), som Descar
tes gik ud fra i in Filosofering, f. 49. 

Guul Metals Anvendelse til Canoners
og Mörseres Støbning, Forsøg der
med , f. 161-216.

II,
Ilerholdt, (Divisions- Chirurg'), For

søg til en historisk Udsigt over Luf
tens Rensning i Bjerggruberne og paa 
Krigsskibene , 97-160.

Hermann skjulte som Opfinder i Me
chaniken den Analyse, der havde 
ledet ham til hans Opfindelse, f 223. 

Homerus, hvorfor Strabo kalder hain
Filosof, f. 24.

Humbolts Observationer over Magnet- 
naalens Inclination og Declination, 
afvigende i Henseende til Resultaterne 
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fra Kommandeur - Kapitain Löwen- 
örns Observationer, f.

Iluygenske {den) Evolutionsbevcr.gelse 
beskreven , f. 228. Lader sig fore
stille udenBegrebet om en fuldkommen 
böielig ret Linie, f. 22g. En alminde
ligere Forcstillingsmaade deraf, f. 229.’

I.
Idealismus (transcendental}, defineret,
f. 84. Betingelse, under hvilken
dette Udtryk vilde være brugt exem- 
pellöst og urigtigt af Kant, /. S5- 
Den Kantiske tilintetgjör ikke anvendt 
Filosofi, f. 85.

Ild {munter), fornoden ved Canonme-
tallers Smeltning til Støbning , J. 200. 

Ildens Tjenliglied til Luftens Rensning,
f. 106. Den förste Efterretning der_ 
om, f. 106.

Ildmaskine {Barteis'), anvendt til for
dærvet Lufts Udledelse af Gruberne, 

/*.  ill. Dens Indretning, f. 112. 
Paa en mindre bekostelig Maade efter 
Delius, 113. Dens Anvendelse, 
Virkning og Fortræffelighed, f. 113. 
Udgiven af Trievald for en Opfindelse 
af ham, f 113. Har gjort Du Ha
mel og Sutton beromte, f 113.

Ildmaskine gofaits'), f. 146. Be
skrivelse deraf, f 147. Dens An
vendelse og Virkning som Luftrenser 
paa Skibe, f. 147. Dens Mangler, 
f. 148. Forandret, f. 148. Forsög 

dermed efter Forandringen, f. j4q> 
Progressive Forandringer derved og 
Forsög dermed ,/. 149. Indvendin
ger mod den med Hensyn til de af 
brændbar Luft deri muligt foraarsage- 
lige Explosioner, /! i5o. Grunde 
til at hæve disse Indvendinger, 
l5i. Forsög i sidste Hensigt, f. 
l5i. Resultat af Forsöget , f. 162.

Inclination (Magnetnaalensj), hvad det 
er, f. 289*  Maatte være en Folge 
af Jordens Kugledannelse, dersom 
Magnetens Attractionskraft var en
kelt , f. 293. Maatte tiltage med 
Afstanden fra denne Kraft , f. 294» 
At den formindskes med Afstan
den derfra , opvækker Formodning 
om en Attractionskraft ved Sydpolen 
ligesaavel som ved Nordpolen , f 295.

Inddelingen af Cartesius mellem geome
triske og mechaniske Kurver er urig
tig , /’. 227.

J.
Jeg-Eilosoferne, hvad de grunde deres 

System paa, f 95.

K.
R abysernes Indretning paa engelske 

Skibe,/’. 126.
Kabysild, anvendt af Sutton til Luf

tens Rensning, f, 126.
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Kalkvandsregn til Kulsyregasens Til- 
intetgjörelse , f l43-

Kamt, lians Mening om Fornuft-Kriti- 
kens sande Begrundelse, f. 6. Be
tingelser , under hvilke han in aat te 
have fundet det forste, hidtil eneste, 
sonde Begreb om Filosofi, f g6. 
Hans Fortjenester af Filosofien, f 93. 
Betingelse, under hvilken han har 
fundet den rette Kilde til Forcrfarings- 
filosofien, f. 94.

Kategorier, som Aristoteles ansaae for 
Filosofiens Elementer, f. 45« Stem
me tildeels med Kants , f. 66.

Kobberaf hvad Beskaffenhed det maa 
være, for at anvendes til godt Canon- 
metal , f. 198. Hvorledes det bor 
behandles, forend det smeltes, f.
200.

Kritiken, efter Kant, en Deel af den rene 
Filosofi, f. 70.

Kulseil, som Luftrenser paa Skibene, 
en dansk Opfindelse, f. 122. Dets 
Indretning, f. 123- Hvor det er og 
hvor det ikke er anvendeligt med 
Nytte,/*.  123. Hvor det kunde blive 
skadeligt, f. 124*  Indvending mod 
dets Anvendelse, f 124- Bruges 
endnu af de fleste oplyste Nationer, 
/. 124.

Kundskab {foregaaende}, hvorvidt 
den efter Aristoteles kan existere for
end Bemærkning og Erfaring, f. 44. 

Kundskaber, paa hvor mange Maader

de kunne faac deres Tilværelse , f 
13.

Kunster {allé} skulle efter Varro være 
opfundne i Grækenland i tusinde Aar, 
/: 5.

L,
Lampe (den argandske), foreslaaet af 

van Marum til Luftens Rensning i 
Fængsler og Hospitaler , /’ 156. Re
sultat af et Forsög dermed i det Tni- 
lerske Laboratorium , f i56. Dens 
Indretning og Anvendelse paa Skibe, 
f i5y. Forsög dermed og Resultat 
deraf paa Skibe, /*.  l5y. Indvendin
ger mod Anvendelsen deraf paa Ski
be, /*.  l5y. Disse Indvendinger hæ
vede , /*.  i5y.

Lehmannske Ovnes Oprindelse, f. ito. 
Leibnitz , hvorpaa han grundede Filo

sofien , f. Havde Begreb om
reen Filosofi , men kjendte ikke dens 
rette Kilde, f. 94.

Linier {krumme}, hvad Værd de for- 
skjellige Maader, de betragtes paa 
i den höjere Geometrie, ere af, /*.  
224.

Locke {Jahn} y beviser, at ingen vir
kelig Kundskab er os naedfödt, f. 
56.

Logik (den almindelige}, efter Kant^ en 
Deel af den rene Filosofi , /*.  70.

Logiken er, efter Theodori Logathatæ
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Mening, opfunden og fuldendt af 
Aristoteles , f 5, Har, efter N unne- 
sius, ikke fra Aristoteles’s til lians 
Tider faaet nogen Tilvext, /! 5. 
Dens Forhold efter Aristoteles til Fi
losofien , y 40.

Luften, Forsög af Desagulier for at 
komme efter, hvorvidt den fordærves 
for Aandedrættet ved at passers glo- 
ende Metalror, f. 1 1 1. Hvorledes 
man i de försle Tider sögte at rense 
den paa Skibene,/*.  122. Forslag 
ai Kapitain Baux til dens Rensning 
paa Skibene, f 125- Dens rigtige 
Anvendelse ved Canonmetallets Srnelt- 
ning,/: 201.

Luftpompe (Bartels), f. 114. Beskri
velse derover, f. 115. Kan anven
des baade som Trykværk og som 
Pompe, y. 115. Bedst dog til Luf
tens Forbedring som Pompe, /*.  115. 
Forandring derved,/I 115. Anvendt 
i Gruber , f. 115.

Luftpompe (Schvarzkopfs'), f 117. 
Dens Indretning,/i 11 8. Dens Virk
ning som Luftrenser i Gruber,/! 1 ig. 
Forandret siden af Opfinderen , y i 18.

Luftpompe (Triewalds") til Luftens 
Rensning paa Skibe, f i3i. Brugt 
paa hele den svenske og fran ke F lan
de, y 132. Beskrivelse deraf, f 
l33 Dens Indretning , naar den 
bruges som Trykværk, y i 33. Dens 
Virkning, /'. 133. 

uftpompe (Venturas’s) til Luftens For
nyelse paa Skibe, f 135. Betonnet 
med Præmie af det svenske Videnska
bers Academie , f. 135. Beskrivelse 
derover, y i36. Dens Virkemaade, 
y. 137. Dens Anvendelse og Resul
tat deraf, y 138.

Luftpompe med Vand s tempel (Harzer), 
J. 139. Forud bekjendt som Tryk
værk, y 139. Beskrivelse deraf, 
y l39- Anvendt til Luftens Rens
ning i Bjergværker, f. 140. Dens 
Indretning som Trykværk, f. 140. 
Maaskee anvendelig paa Skibe, f 1/^0, 

Luftpompe (Wilkens),/. 140. Vir
kende ved Vanddamp, /’. 140. Dens 
Indretning, f. izj1 • 'l jenlig maaskee 
til fysiske Forsög, y i^i. Vanske
lig at anvende som Ventilator, /! 141 •

Luftrenser (Parrots), f 154. Dens 
Beskrivelse, f 154. Indvendinger 
mod dens Anvendelse paa Skibe, y 
156.

Luftrensere, de ældste Efterretninger 
derom , f. 11 1.

Lufttragt (Furnells), som Luflrencer 
paa Skibe , f. 124. Dens Beskri
velse , /. ia4- Er det samme som 
Luittönden , y 124« Ilvad den har 
forud for Kulseilet,y. I2|. Hvor 
den maaskee burde anvendes , f. 
124. Dens Virkning, f. 124«

Lufttragt (Moldenhavers) som Luft-

S a g-Regis  ter over anden D forste H.
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Navn af

►

Nn

205» Dens Beskaffenhed , y 205- 
Metalcomposition (god) til Morser e , 

f. 206. Dens Beskaffenhed, f 20>C. 
Metalcomposition 'god) til Canoner og 

Mörsere , f. 206.
Metaller til Canoner hvorledes de bör 

behandles, forend de Lomme i For
men , f 201. Deres særskilte Egen-

Matliematikcns Forhold til 
efter Aristoteles , f 40.

Metafysik , som tilkommer 
Overfysik, opdaget af Kant, f. 93»

Metafysiken har efter Nunnesius ikke 
fra Aristoteles til hans Tider faaet no
gen Tilvext, f. 5» Dens Inddeling 
efter Kant, yl 70.

Metal (godt) til Canoner, hvad Egen
skaber det efter de gamle Smelteres 
Mening burde have, f. 166- Hvad 
Egenskaber det efterJnstitsraad Mullers 
Mening bör have, y l6g. Hvad der 
maa iagttages , naar det skal frembrin
ges , y 170- Forsøg forat finde den 
riglige Composition deraf med deres 
Resultater, f 172-208- Dets Prö- 
velsesinaade, y 177. Compositionen 
deraf, f 184.

Metal til Canoner (gammelt), dets For
bedring ved Omsmeltning, y 104.

Metal, som er anvendeligt, hvor der fore
kommer stærk Friction imellem Me
tallerne, y. 187.

senser paa Skibe, der ligge til Ankers,
y 126.

Lufltönde, anvendt til Luftens Rens
ning i Bjergværker , f. 103. Dens 
Indretning, f. 103.

Löwenörn (Kommandeur - Kapitain, 
lJoul vi), nogle Tanker over Magne
ten til at forklare saavel Magnet naa- 
lens Variation som Inclination, samt 
Anmærkninger over E orskjelligheden 
i Henseende til Localitet, hvor der 
pan Landjorden gjores Observationer 
med Magneluaalen , f. 285-30Í.

J\Iagnetisk sire gjennem Jorden', an
tagen som Hypothese, f

Magnetisk Å'/er/ze i JordensCentrum, an
tagen afAEpinus ogandrt Lærde,y 293. 
En Hypothese, hvisVgrund Magnetnaa- 
lens Inclination synes at bevise,y 293.

Magnctnaalens Misviisning og Incline
ring, foranledigede af Jordens Svang
ring med Jernmineral, f. 300. Ere 
allsaa paa Landjorden afhængige af 
locale Aarsager , f. 300. Dens dag
lige Vandring i Island , forskjelligfra Metalcomposition (god) til Canoner, 
det samme Phænoæen i Paris, f. 302.

Marum (van), hans Meshode til Luftens 
Rensning,/I l56. Hans Forslag til 
en Indretning, hvorved den Argandske 
Lampe kunde virke som Luftrenser 
paa Skibene, endog under stærk So
gang, y l58. Hans Methode kjendte 
allerede du Hamel, f l58-
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skaber afhængige af deres særskilte 
Behandling ved deres Smeltning og 
Udstöbning , /• *77-

Metallernes Smeltning til Canonstöb- 
ning , hvad der er at iagttage derved, 
/• 198-

Metalstöberier rnaae være forsynede med 
passeligeSmeltehærder til mindreSmelt- 
ninger,/. 199.

Messing, anvendeligt i Canonmetal, 
/'. 197. Hvad der er at iagttage, 
naar det anvendes, f. 207.

Mcthoder (mathematiske) y Grunde for, 
at Opfinderne deraf gjöre urigtigt i 
at holde dem skjulte, f. 221.

Misviisning (Magnetnaalens), hvad det 
er, f. 280. Hvor den Attractionsaar- 
sag , der fora'arsager den, rfter de 
gjorte Observationer maa ligge paa den 
nordlige Halvklode,/290. Maatte for
andre sig efter Naalens Flytning, saa- 
fremt Attractionsaarsagen beholdt sin 
Standpunkt, f 290. Efter den 
maatte Attractionsaarsagens Beliggen
hed , saafremt der kun gaves een At- 
tractionsaarsag , kunne udregnes , 
/i 291. Ligesaa maatte den selv kunne 
udregnes, om man vidste Attractions- 
aarsagens Beliggenhed , f 291. Men 
efter Observationerne derover maa der 
være flere end een Atlraclionsaarsag 
dertil, f 292. Gisning om en Attrac- 
tionsaarsag til den ogsaa ved Sydpolen,

292. Gisninger om hvad disse At- 
tractionsaarsager til den ere , f. zyz. 
Adams’s hypothetiske Aarsag til den 
har ikke Beviser nok for sig, J\ 3o3. 

Moralens Oprindelse efter Velynderne af 
den kritiske Filosofi , f. Ç>.

Mitller {Franz Henrich Justitsraad o& 
Administrateur for P orcellainsfabri
ken) , Forsög paa Bronce eller guul 
Metal med Hensyn til sammes An
vendelse til Canoners og Mörseres 
Stöbning,/ 161-216.

N.
Newton skjulte som Opfinder i Mecha

niken den Analyse, der havde ledet 
ham til hans Opfindelser, f. 223.

O.
Objecter (reelle og ureelle} for Sindet, 
f 18. Nogle af de ureelle, men ikke 
alle ere Sindet nödvendige,/ 19. De
res forskjellige Vigtighed for Sindet, 
Z 19-

Ontologi (K antes} fors kj el lig fra Ari- 
stoteles’s furste Filosofi og de Nyeres 
Ontologi, f 39.

Ovn (Dalesmus’s} , anvendt som Luft
rensningsredskabr 07. Dens Ind
retning,/. Ï07. Dens Virkning,/ iO8. 
Boerhaves Anvendelse deraf, f lc^. 
Leder ti! en gavnlig Idee ved Sparov
nes Indretning, /. jog.



Ovn (Gaugers), f. ioS- Den^Beskri- 
velse , f i io.

Ovne, anvendte som Ventilatorer,/’. 106.

P.
Parrots Theorie ova Luftens Rensning, 

/• >54-
P hiloponus eller Amrnonius mener, at 

Aristoteles har fuldendt Filosofien , / 
5. Hans Mening om Filosofien for
end Aristoteles , / 5.

Plato, hvad han forstod ved Filosofi og 
Filosof,/i 32. Indvendinger derimod, 
/ 32. Fortolkning deraf,f33, Havde 
Begreb om reen Filosofi, men ikke 
om dens Kilder, J. 94.

Principier (virkende) kan Empedocles 
ansees for at have været den forste ef
ter Aristoteles, der har antaget, ‘ f 47.

Principiernes Vigtighed for Sindet, naar 
det er sig dem bevidst, f 19.

Pythagoras af Samos gav Filosofien en 
fuldkomnere Form og et större Om
fang , f. 27. Hans Begreb om Filosofi, 
/• 29 •

P'y thagone ernes Begreb om Filosofi,/2 8.

R,
egn maskine til Luftsmøens Tilintet
gørelse, f 143. Dens Indretning,

f. ï43. Dens Anvendelse, f. 1-0.
R.everbereerovn, anvendt af de \ aux til 

mephitiské Substancers Tilintetgørel
se , / 153.

Riisbrich (Professor}, Undersøgelse, om 
og hvorvidt deres Mening er grundet, 
som liolde for, at sand Filosofi og et 
fuldstændigt Begreb om sand Filosofi 
forst i vore Tider ere bievne til, f.
i - io4-

Röghat (Boswels) til Luftens Rensning 
ved dens Friction, f. l58. Beskri
velse deraf, f. l5ç. En foreslagen For
andring deri,/. 159. Anvendtiet Driv- 
huus i den Botaniske Have i Kjöbeh- 
havn, /' 160. Formodes anvendelig 
paa aftaklede Skibe, / 160. PaaKa- 

befrier den Skibe ira

S.
en tjenlig Ovn dertil,

Selvbevidsthed, Menneskets fornemste 
Særkjende, f 16.

Seneca's Mening om Filosofiens forste 
Opkomst, / 25.

Sindets Virksomheder for at filosofere, 
/• 15-

Smelteovne for Canonmetal, Egenskaber 
de maae have, /. 202 - 209. Beskri

hytsskorstene 
Rög, / i6q.

rSaltsmeltning, 
/. 209.

N n 2
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velse derover, f 209. Hvorledes de 
anbnriges beqvemniest, f. 2l3.

Smeltning (gode Canonmetallers), Om- 
gangsnaaden dernied,/. 207.

Substancer, som de theoretiske Viden
skaber, efter Aristoteles, inaae band
le om , J\ 36.

Sværmer, hyad der forstaaes derved, 
/: 22.

T.
JSallene, af Pythagoræerne, efter Ari

stoteles, betragtede som Grundmaterie, 
f. 28. Formodes af nogle at have 
givet Anledning til de Platoniske 
Ideer , /. 34.

Thales, efter Séneca, Filosofiens Opfin
der , f- 26.

Tin (arseniseret) til Anvendelse i Ca- 
nonmetalcompositioner, f. 19». Hvor
ledes det anvendes, f 198.

Trækovn {den Lytticher}, anvendt til 
Luftens Rensning i Steenkulgruber, 
y 107- Beskrivelse derover, y. 107.

Trækror (Suttons), f. 125. Deres Be
skrivelse, y 126. Deres Virkning som 
Luftrensere, J- 126. Forsög dermed paa. 
Krigsskibe, f 126. Anbragte paa hele 
den engelske Flaade, f 127. Exempel 
paa deres fortrinlige Virksomhed,y 128. 
Anbragte ogsaa paa nogle svenske 
Krigsskibe 5 f. 128. En Forandring 
derved efter Sheldons Forslag, f. 42 8- 

Ojemedet ved Forandringen,y 128. Ny 
Forandring derved til Ildsvaades Fore
byggelse,y. 128. Deres Virkning efter 
Sheldons Iagttagelse, /’. 128.

Trækværk , anvendt til Luftens Rens
ning i Bjergværker-, f. 102. Beskri
velse derover , y 102.

r.
Randdampe, anbefalede af Doctor 

Buchholz til Luftens Forbedring i Sy
gestuer, y. 106.

Vandtromme} f. 116. Dens Virkning, 
y. 1 i <5. Beskrivelse over den. som Luft - 
renser i Grub erne,y 116. Forsög der
med, y. 117. Dens Theorie har foran
lediget Opfindelsen af Boswells Venti
lator, y. 117.

Vejrvifte, anvendt til Luftens Rensning 
i Bjergværker, f. 103. Dens Indret
ning og Anvendelse, f. 104.

Ventilator, den brugeligste fordum i 
Bjergværkerne, 104.

Ventilator (Desaguliers),y 118. EnEfter- 
ligning af Oldtidens Vindhjul, J\ 118. 
Dens Indretning, y 119. Anvendelig 
baade som Pompe og Trykværk, y 119. 
Beregning over dens Virkning, J\ 
II9.

Ventilator {Hales’s}, f. 129. Dens An- 
vendelse paa Krigsskibe , i Kulgruber, 
i Hospitalér og -ved Krud - og Mait- 
törring, y 129. Tilkjendt Fortrinet for 
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alle Nyere, /! 129. Beskrivelse deraf, 
f. 129. Indretningen, naar den virker 
som Trykværk , f. i3i. Kan drives 
ved Vejrmoller og Dampmaskiner, 
f 131. Dens Virkning, f 131.

Ventilator (JDu Hameis') tilLuftensRens- 
ni-ng paa Skibe, f. 134- Beskrivelse 
derover, f. l3/¡. Dens Virkning be
funden for svag, f. 134*  Til den for
dærvede Lufts Uddrivelse af Hospita
ler og Værelser, f 136. Forslag af 
Desperieres til at forbedre den,/’. 136.

Ventilator {Tiladens}) f. 142. Grundet 
paa det Princip, at varm Luft stiger, 
/’ 142. Dens Beskrivelse, /’ 142. Dens 
Anvendelse som Luftrenser i Syge
stuer, f. 142 Ogsaa anvendt i Dan
nemark, f 143.

Ventilator{IVanierses') i43.DensBe-
skrivelse, f. 143. Dens Virkning, 
/: i43-

Ventilator(Lidstr‘óms),f 145. Efterlig
ning af Triewalds Luftpompe, /. 145. 
Dens Beskrivelse, f. 146. Dens Virk, 
ning, f. 146. Skal anvendes til Forsög 
paa de Danske Krigsskibe,/". 146.

Ventilator {St. Martins)) f i53. Hvor- 
paa dens Virkning grunder sig, f. 153» 
Dens Beskrivelse, f 153. Beviis for 
dens Virkning, hvor den kan anbrin
ges , f. 154.

Ventilator af Ekkartshausen til Phlogi
stons Indsugelse af Luften, f. i6o«

Ventilator af Hofmecanicus Reyser j 
Manheim, f. 160.

Ventilator af Veulleresse^ forsogt paa en 
Fransk Fregat, f 160.

Ventilator af Thibault yf 160.
Ventilator af Robert, f. 160.
Ventilatorernes Historie, den förste 

Kilde dertil, f. JO2.

Verdens Oprindelse af adskillige Filo
sofer tillagt evige Grundvæsener, 
f 30. Af andre Hændelsen, f go.

Videnskab , defineret af Aristoteles ,

Videnskab {fuldkommen), hvad der eller 
Descartes udfordres dertil, /48.

Vindfang anvendt til Luftens Rens
ning i Bjergværker, f 102. Beskri
velse derover, f. 102.

Vise, hvem der i Filosofiens Barndom 
fik dette Navn, f 23. Hvori deres 
Kundskab efter Aristoteles bestaaer, 
Z 37.

z.
Zink, hvad Fortrin det har for Tin til 

at blandes med Kobber ved Canonme- 
tallers Frembringelse,/! 180. Hvor
ledes det bör renses, forend det bru
ges i Canonmetal - Compositioner, f, 
196.

Zink {G oslarsk) f dets Fortrin i Ca- 

nonmetal før det Chinesiske, f 195.
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AE.
jIE Vil: c regn til at tilintetgjöre Putrid

Miasma, f. ¡43.
ALolipila anvent i Bjergværkerne til 

Luftens Rensning, f. 104. Beskri
velse derover,y 105. Behandles uskik
ket til sin Bestemmelse,y 105. Betin
gelser, under hvilke den kunde gavne,
y io5.

AEquator eller krum Linie (magnetisk) 
paa Jorden , hvor Magnetnaalen ikke 

inelinerer , ' f. 296. Et Beviis for, 
at der ved begge Jordens Poler maa 
være Attractionskræfter, f. 296.

Æsthetiken existerer efter Heimaa in
gensteds , y 6.

Ö.
Øjemedenes Vigtighed for Sindet ved

Filosofering, naar det er sig dem be
vidst y. 19.
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det Kongelige Danske Ktdenskabers-Selskabs Skrifter

for A ar i 8 a i.

A.
Abderath , Sta l i Spanien , synes un

der phönizisk Herredomme at have 
beholdt sit gamle Navn, f. 43. Dens 
Græske Navn udledet af Bochart urig- 

tigen af ,f. 44. Inskriptioner paa 
de ældre der prægede phöniziskeMyn
ter , f. 44*  Ligesaa paa de yngre, 
Z44.

Adhäsion, en Virkning af Attractionen, 
J. 61. Hvad der forstaaes derved,J'. 61. 
Aarsag, naar den ikke finder Sted, 
y. 61. Er ikke, som nogle mene, af
hængig af de faste Legemers spccifike 
Tyngde, J. 61. Beviser derpaa , f 62. 
Retter sig efter de tiltrækkende Kræf
ter, /. 63.

Ammoniak. udvikles af forraadnede 
Legemer, f 36. Giver i Forening 

med Saltsyre, naar de stöde sammen 
i Gastilstand, et uskyldigt Middel
salt,/'. 36.

Asthenie (en directe), hvad der kan 
foranledige den , f. 7.

Atmosphæren, hvad for Egenskaber 
den maa have, naar den, aandet, 
skal være tjenlig til Blodets Fornyelse 
og Livets Vedligeholdelse,y 5. Folger 
for Menneskets Sundhed, naar den ikke 
har fornoden Suurstof, f. 6. Dens 
Tyngde, /’. Hvad for Foranstaltnin
ger der gjöres paa Skibene til at befor
dre dens Udbredelse, y 8. Hvorfor den 
indblæst forlader Skibene igjen , f, g. 
Dens Fordærvelse for Aandedrættet 
ved syge eller forraadnede Legemers 
Uddunstning, y. 13. Er et Vehikel for 
smitsomme Uddunstninger , f 13.
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■Atmosphere (god)' hvad Qvantitet Men

nesket kan behjelpe sig med til Ind- 
aanding i et vist Tidsrum, f. 6. 
Folger af dens længere Nydelse, f. 6. 

Attractionen t dens mange Yttringer i 
Naturen, f. 5g. Retter sig efter 
Masserne, f. 6o. Dene Aarsagér ere 
ubekjendte, f. 6r., Tager til som Qva- 
draten af Distancen tager af, f. 62. Be
regning derefter over dens Kraft, /*.  62.

B.
Bjergenes tiltrækkende Kraft , beviist 

afBouguer og de la Condamine,/*.  59.
Blod (Menneskets), hvad Forandringer 

der foregaaer i det og hvad Skade det 
tager, naar Atmosphæren mangler 
den fornodne Suurstof, /*.  6.

Blyets Attractionskraft for Bly, beviist 
af Lord Cavendish, f. 59-

{Professor Thomas)' Forsögover 
n og le fas l eLegemersSfi m men h æn g eller 
Adhæsionskraft til flydende Legemer, 
/• 57«

C.
Chemien, yder i Saltsyren en Modgift 

mod Spiren til contagieuse pestilential- 
ske Sygdomme, f 40.

Chemikerc (de nyere) deres Held i at 
udfinde Midler til at standse Epidemi- 
er>.Z 14-

Chemiske Midler, anvendelige til Luf
tens Rensning, f

Cohcesion, en Virkning af Attractionen, 
/• 61 og 62- Stærkere i de faste end i 
de flydende Legemer, f. 62. Afhæn
gig af Legemernes Berörelsespuncters 
Mængde, /. 63. Yttres og af faste Le
gemer til flydende, fl. 63. Afhængig 
af de flydende Legemers Temperatur, 
Z65. Forsögforat bestemme den imel
lem Glasplader og Vand, f. 66. Mel
lem Glasplader og Qviksölv, f. 60. 
Me.ll em fortinnede og valsede Jernpla- 
derog Vand,/’. 67. Mellem Glasplader 
og Bomolie, pf 67.

Cohirsion (deflydende Legemers) med 
faste Legemer, afhængig af de for
stes Temperatur, fl. flo. Den formo
dentlige Aarsag dertil,/*.  73.

Cohcvsion (Glassets) med Vand retter 
sig formodentlig efter Glassets Tæt
hed , fl. 72..

Cohæsionskraflen tiltager med Lege
mernes Berörelsespuncter, fl. 67. 
Ikke i geometrisk Forhold med deres 
Overflade, f. 71. Dens Forhold mel
lem slebet og uslebet Glas med Vand 
og med Bomolie, fl. 71.

Cohæsionskræfter | (gjensidige) yttres 
saavel hos eensartede som hos. ueens- 
artede L< gemer,/. 63. Exempel der- 
paa , f. 63.
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Comet y forsinket i sit Löb ved Jupiters 
og Saturas Attraction, f. 60. Dens 
Forsinkelse, beregnet af Clairaut, 

Z<5o.

JD.

Day (Thomas') , hvorpaa han grundede 
sit Forslag om Luftens Rensning ved 
Kalkvandsregn , f. ir.

Degen (Dr. Philos.), Bidrag til det ma*  
thematiske Studiums Kritik, eller Be
tragtninger over, hvad der udfordres 

. til Mathernalikens heldige Dyrkelse,, 
/• 75-153.

Dyret lever kun en bestemt Tid i et 
hermetisk tæt Rum , f. 6.

Död (brad), en Folge af Misforholdet
i Atmosphærens Bestanddele, f 12.

K

F dike, anvendt i Quarantaineanstalter,y
2i. Forsög, som beviser dens AEvne til 
LuftsmittensTilintetgjörelse.y 21 Dens 
Anvendelse til Stænkning paa Skibe ef
ter Regleringscommissionens Bestem
melse, f 21. Hvorledes den anvendes i 
den franske Marine til Luftens Rens
ning, f. 22. Hvad Mangel den har 
som Luftrensnings Middel,yi22. Forsög 
paa at afbjelpe denne Mangel, /i 22. 
Forsög al Morveau til at bevise , at den 
hverken varm eller kold kan bruges med

O o 

Fordeel som Rögningsmiddel, J. 22. 
Dens Skadelighed , naar den forbræn
des, /: 24.

Edikedamp, anvendt til Luftens Rens
ning , f. 22. Samles for hastig til 
Draaber, f. 22.

Edikeregn , hvorpaa Thomas Days For
slag om dens Anvendelse til Luftens 
Rensning grunder sig, f 21.

Edikesyre , kraftigere end simpel Edike 
til Luftens Rensning,y'. 23. Dens Virk
ning paa Nervesystemet, f. 23. Ikke 
tjenlig efter Morveaus Forsög til Luf
tens Forbedring i et stort Rum, f 23- 
For bekostelig til Skibsluflens Rens
ning, f. 23. Hvor det, efter Morveau, 
vilde være bedst at anvende deu,y. 23. 
Dens Skadelighed, naar den forbræn. 
des, f 24.

K

Feber (ondartet og smitsom} , standset 
paa et Hospitalsskib ved Rögning med 
Salpetersyre, f 28. Materialier og 
Redskaber, som bleve anvendte der
til , f. 28. Forskjel paa densDödelig- 
hed , hvor Salpetersyrerögningen blev 
anvendt og hvor den ikke blev anvendt, 
/’ 30.

G.
eller Cadiz, Stad i Spanien, af 

phönizisk Oprindelse, f 43. Inscrip- 
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tionen paa de der prægede Mynter,. 
f 44*  Michaelis’s urigtige Fortolkning 
af disse Inscriptioner, f. 44.

Grimborg {Professor i Philosophien 
ved Kjøbenhavns Universitet}, om 
en Theorie af Læsekun3ten eller Fo-r- 
sög til en Lego lagie, f. 231-269.

Gasarter {¡mandbare') i Atmosphären, 
som ere Mennesket skadelige, f 5.

Glas, ikke alt har eens Cohæsion med 
Vand , f. 72. Forsög til at bevise 
dette, f. 72.

Glasskiver, Forsög for at finde deres 
Cohæsion med Vand , Qviksölv og 
Olie,/ 64. Beskrivelse over Forsögene 
og de derved iagttagne Forsigtighedsreg
ler, / 64. Deres Cobæsion med Vand, 
saaledes sorn den angives af Acharó , 
stemmer ikke med Justitsraad Birgges 
Erfaring, / 68.

II.
Hedtn Beskaffenhed ved Justitsraad 

Midlers Forsög over Frisernes Smelt- 
Mng,/ I78'

Ilerholdt (Divisions-Ch ir.} om de che- 
iniske Midler til Luftens Rensning in« 
den Skibsborde , i Hospitaler, Fængs
ler o. s« V. , uddraget af de nyeste 
Forsög, / 140. Hans Önske, at Vi
denskabernes Selskab vil formaae Re- 
gjeringen og Øvrigheden til at lade Fæ
drelandet prove Saltsyrens velgj örende 

Virkning som Luftrensningsmiddel, 
/. 4 o.

Hercules, af Tyrierne anbragt med sine 
Attributer paa deres Mynter, /'. Ó2.

Hospitalfeber \ Dijon, hvis Smilte ikke 
vilde vige for de sædvanlige Midler, 
/ 37. Ophörte ved en eneste Rugning 
med Saltsyre , /. 37.

Hukommelsens Uundvæi lighed til Ma- 
thematikens heldige Studering, /i 85. 
Hos Euler skylder man I. akken ior 
hans mathematiske Læreboger, / 8ç. 

Hydrosulphure, hvoraf det dannes, / 
25.

z
Idee - Association (en hurtig og nd- 

strakt}, uundværlig til Maihematikens 
heldige Studering, / 85»

Ilden brænder kun en bestemt Tid i et 
hermetisk tæt Rum , / 6. Anvendt 
i Oldtiden til at betage Atmosphären 
dens Smitte,/ 16. Mistænkt af Mead, 
naar den anvendtes i denne Hensigt, 
/. 16. Hvorfor den ikke offentlig bör 
anvendes til Luftens Rensning, / 16. 
Dens Anvendelse ogsaa tvivlsom til 
Luftens Rensning i indelukkede Rum, 
/. 17. Erfaring, som bestyrker 
denne Tvi vï, / 17-

Indbildningskraftens Uundværlighed til 
Mathematiken« heldige Studering, / 
83.
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J.
Jern {stöbt og smeltef), Resultat af Jet s 

^Smeltning i .en hessisk Digle oyer 
Qviutssand, f. 178. Ligesaa af dels 
Smeltning i Gibs, J'. 178. Ligesaa 
a,f dels .Smeltning i Kulstöv og Gibs, 
f. 179- Ligesaa af dets Am.elt.ning med 
en Blanding af Jordarter,, yi ^79*  I-i- 
gesaa i Blyantsdigler under flin&tödt 
Vinduesglas f. 180.

Jejn^ blandet med Jordartflusser, Fcr- 
sög over dets Forandring i II den , /. 
181•

J ci nertssmeltning, Jordarter, som ere 
bedst skikkede til at befordre den ,

Jernpladers Cohæsion med Vand, f 
70. Reiter sig ikke forholdsmæssig 
efter deres Overflade, /. 70. Obser
vationer derover, 70.

Jeinrost^ Forsög over dens Forandring i 
Ilden, y 181.

Jordarter (en Blanding af), anvendt ved 
Forsög med Jernochers, Blodsteens , 
Granais og Hornblendes Smeltning, y 
179,

Jordarternes Forhold i Smeltild, un
dersøgt af Professor Pott, y 157-

Jordklodens tiltrækkende Kraft, beviist 
af Bouguer og De, la. Condamine, 
y 59,

o

K.
K-aZfc {la dskef) , ikke tjenlig til e’K. 

Ertssmeltningsflus, f. 17.2.
Kalkarters Anvendelighed i Fluscom- 

posilioner ved Ertssmel.tning, f. I7I.
Kalkmeel, et Middel mod Luftens Over- 

maul paa Kulsyregas, J. 11.
Kalkning paa Skibene, i hvad Hensigt 

den formodentlig er anbefalet af Reg- 
leringscommissionen, f. 11.

Kanak eller Canaca, Stad fordum i 
Spanien, som under Phönizisk Her
redomme synes at have beholdt sit 
gamle Navn , f. 43- Hvor den efter 
Ptolemæi Vidnesbyrd laae, y. 45- 
Ikke bekjendt nu uden af sine Myn
ter, y 45. Inscription pan de der 
prægede Mynter, f. 45«

Kobber {massivt), Resultat af dets Smelt
ning ved Justilsraad Mullers Hede, 
y 180.

Kobber, blandet med Jordartflusser, Un
dersøgelse af dets Forandring i Ilden, 
y

Kobberaske {pulveriseret') , Undersö- 
gelse af dens Smeltelighed, f. 181.

Kobberets Smeltning, Jordarter, som 
ere anvendelige til at befordre den, 
Z 175-

Kogning betager Vand inddrukne an- 
stikkende Uddunstninger, f. i5-

Krud, hvad for Gasarter det udvikler 
ved at afbr»ndes}y. 17. Ikke tjenligt 

o 2.
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til at rette Misforholdet i Atmosphæ- 
rens Bestanddele, f. 18. Kan ikke 
chemisk lilinletgjöre Luftens Smitte, 
f i g. Beviis paa, at det kun vir
ker mechanisk som Ventilator, f. 18. 

Kulsyregasens Tyngde , f. 9. Dens For
drivelse fra Skibene sætter Atmosphæ- 
ren i Stand til at udbrede sig alle
vegne i samme, /*.  9. Dens Beslægt- 
ning med Vand og Kalkjord, f. 10.

z.
Lava {den almindelige'), dens Kjende- 

mærker,/. 195.
Lavart {uegentlig') fra de ildsprudende 

Bjerge i Sicilien , f. 193. Dens Af
vigelse fra almindelig Lava, f 194.
Dens blandede Dele, f. 194. Dens 
Kjendemærker, f. 195.

Leer, hvad Slags der ertjenligst til Jern- 
ertssmeltningsflus, f 172. Hvad Slags 
der ertjenligst lilKobberertssmeltnings- 
flns, f 172.

Lii^stank {skrækkelig) i St. Stephans 
Kirke i Dijon , f. 35. Vilde ikke 
vige for Kalk, forpuffet Salpeter, Edi« 
kedamp, Storaxrögelse eller Pestedi- 
ke, f 35*  Voldte en ondartet con- 
tagieus Feber i de nærliggende Gader, 
f 36. Blev tilintetgjort ined Saltsy
redamp , f

Luft y tjenlig til Aandedræt, hvad Be
skaffenhed den maa være af, f 4.

Luft {den indaandede) , hvad for Be
standdele Lungeblodet og Nærings
saften modtage af den , f 4.

Luft {den sunde atmosphæriske), hvad 
Bestanddele den almindelig bestaaer 
af, / 4.

Luft, Mangel derpaa afværger Forraad- 
nelse, f 6.

Luften , hvad Dele den tilsendes afLun« 
geblodet og Næringssaften , jC 4- Be
holder sit stinkende og skadelige Prin
cip , adskillige Högelsesinidlers An
vendelse uagtede, f. 20.

Luftens Rensning, endnu uafgjort, om 
Saltsyrens Anvendelse dertil har For
trin for Salpetersyrens, eller dennes 
Anvendelse har det for hiins, f 3ß.

Luftens Adhæsion for de fleste Lege
mer , f. 61.

Lys {et), hvad Qvantitet Suurstof det 
fortærer i et vist Tidsrum, f 6.

Læse, hvad det er og hvad der fordres 
til at kunne det, f. 236. Er hverken 
forklaret af ældre eller nyere Pædago
ger, f 236. Hvad dette Ord bety
der paa Dansk, Tydsk og Latin, f. 
237. Hvad det betyder paa Græsk, 
Ebræisk, Italiensk og Engelsk, f. 
237. Hvad der horer til at kunne 
det, f 238. Hvad Evner der beho
ves dertil, f. 239. Hvo der ikke kan 
bringes dertil, f. 239. Hvad der 
foregaaer hos Mennesket under denne 
Handling, f 240. Kan man ogsaa 
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uden at forstaae det Læste, f 24o- 
Hvorfor Dyr ikke kunne lære det, f. 
2^1. Hvorledes man hidindtil har 
lært Börn det , /• 242. Hvorledes 
Professor Gamborg lærer Börn det, 
f. 265. Fordele af denne Methode, 

/• 269.
Lerse inden 1 eller Skrivt, Hvad det 

er , /. 237.
Zrrse eller lære at kjende Bogstaver, 

hvilken Methode der er den bedste 
dertil, ß. 253.

Lcesemethode af Gedike , ß. 246- Be
skrivelse deraf, f. 2^. Bedømmel
se derover, /. 248.

Lirsemethode (analytisk') af Olivier , 
f. 248- Dens Fortræffelighed, f. 
248. Beskrivelse deraf, ß. 250.

Ltvsenicthode af Hundeiker, J. 261. 
Dens Værd, J. 2Ó2.

M.
JVlaanens Attractionskraft for Oceanet, 

ß, 60. Virkning deraf, f 6o.
Malaka eller Malaga, Stad i Spanien 

formodentlig af Phönizisk Oprindelse, 
f. 43. En Fortolkning af Professor 
Tychsen af den Phöniziske Inscripti
on paa en der præget Mynt, f 50. 

Formening om Aarsagen til at den 
har havt Phöniziske og ikke Romer
ske Mynter, f. 51. Hvorfra Bochart 
udleder dens Navn, f. 52» Hans 

Etymologie modsiges af Inscriptionen 
paa den Phöniziske Mynt fra denne 
Stad , f. 52. Formodning af Prof. 
Tychsen om, at Phönizierne, isærSi- 
donierne, have navngivet den efter 
Gudinden Venus, f- .52. Grunde 
derfor af den der slagne Phöniziske 
Mynts Præg, f. 54. Oprindelsen til 
dens Navn efter Strabo, f. 55» Præ
get paa den der slagne Phöniziske 
Mynt synes at modsige , at Phönizi
erne blot have nedsat sig i og ikke an. 
lagt denne Stad, f. 55. At den har 
havt Phöniziske Mynter, kan ikke 
nægtes, skjönt Mynlkjenderne hidtil 
have overseet det, yi 56.

Materie (den ßussige'), hvad Forhold 
den bör være af ved Ertssmeltningen , 
/161. H vad der horer til at frem
bringe den , f. 161. Hvilken der er 
den bedste i Naturen, ß. 161. Hvad 
Skade ved Ertssmeltningen et urigtigt 
Forhold mellem dens Bestanddele for- 
aarsager, f. iß5-

Mathematiken, densArchitectoniks tren- 
de Hoveddele , f. 98*  Undersögelse 
om, naar og hvorfor Anvendelsen af 
Abstractionen og de metaphysiske 
Principier bör indskrænkes i den , 
ß. g8. Indvortes og udvortes Grunde, 
hvorpaa Besvarelsen heraf beroer , 
f. 99. Fordele af almindelige Sætnin
ger i den , ß 112. Exempler derpaa , 
ß. 112. Caracteristiske eller speci- 
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fi .ke Udtryk i Jen , y 114. Schema- 

tiske eller hypotypiske Udtryk i den, 

f, 114. Betegnelsernes Værd i den, 

f. 116. Forskjel melleøa hypotypiske 

og característiske Almeensætninger i 

den, jC 118. Nytten af Sætninger

nes Generalisation i den, f. 119. Al

mindelige Sætninger i den med deres 

Beviser, f. 126-153.

Mathematikcren , Beviis for, at han, 

uagtet de mathematiske Grundsætnin

gers Paalidelighed, ikke kan slutte 

ganske mechanisk, /*.  87. Kan ikke 

undvære Abstractionsævne , y 88. 

Afveje , som lian ved sine Abstracti- 

oner maa vogte sig for, /i io5.

Mathematiske Genie (det), hvad det 

maa beslaae af, f 95.

Mathe ni atiske Studium^ hvad Egenska

ber der fordres til dets Dyrkelse, f. 
77-94. Hvad ‘der forstaaes ved dets 

Kritik, y. 96.

Mennesket, hvad Slags Föde der gjö.r 

den störste Mængde Suurstof fornoden 

for dets Blod , f. 9.

Mergels Anvendelighed som Flusmaterie 

ved Ertssmeltning , f. 174. Dens Be

handling i dette Öjemeed, f. 1^5.
Metallernes Cohæsion med Qviksölv 

efter Forsög af Guitón og Morveau . 

f. 63. Hvad der kan indvendes mod 

disse Forsögs Paalidelighed , f. 64.

Miasmer (forraadnede) , Rögning med 

Saltsyre } foreslaaet til deres Ncutra- 

ajidet II.
lisering af Videnskabernes Academie 

i.Paris, y: 37.

Mineralske Syrer^ deres AE'ne til at til- 

intetgjöre Luftens heterogene smitsom

me Parlicler, f. 24. Maae ikke an

vendes i Flæng, y. 24. Hvad der 

maa sees paa ved Valget deraf, /i 24.

Morveau 3 hvilket Princip han udgik fra 

for at finde Sallsyre anvendelig tilLiig- 

stanks Tilinteîgjôrelse, f 36.

Millier (Justitsraad F //.) , Fors 0 g

med enkelte og sammensatte Jord - og 

Steenarter med Hensyn paa deres Be- 

qvemhed til Glasagtighed og dennes 

Anvendelighed ved Kobber - og Jern- 

erisers Smeltning, samt Forsög og 

Bemærkelser angaaende txende Obsi- 

dianarter fra Island med flere Bjergar

ter 3 samlede i Tabeller, f 155-196.

Mynt fra Cossura , anseet af Barthé

lémy for en Phönizisk Spansk Mynt 

fra Sevilla,yl 46. Grunde for, at det 

er en Cossuraisk Mynt, f. 46.

Mynt, som Professor Tychsen er den 

forste, der erkjendør for at være 

Spansk-phönizisk, f. 47*  Beskri

velse deraf, f 47’ Forklaring over 

dens Inscription af Velasqvez, f. 47. 

Overdens Præg af Florez, bifaldt af 

Carter, f 47« Tre forskjellige For

klaringer over dens Indskrivt af Bar

thélémy, f. 48. Skal efter Lövte af 

Bayer blive forklaret, f. 48» Forbi- 

gaaen d Eckliel ? f 48. Anseet af
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disse Forfattere overhovedet for en

Spansk Mynt fra de Garnies Baetica ,

/: 48.
ring af

Professor Tvoksens Dechifre- 

Bogstaverûe i Inscríptioiíen

tlerpaa, J. 48. Dens forsk jelligo

Præg, J. 54< Grunde for, at det fo
restiller et Venushoved, f 54*  Hvor
for den og har faaet Vulcans Hoved,
Z 54-

Mynt (en Romersk) , som efter sin Ad- 
vers synes at være præget i Malaga , 
Z 50

Mynter (de Phöniziske)^ prægede i Spa
nien, ere paalideligere Vidnesbyrd om 
de Steder , Phönizierne have ejet der, 
end Derivationer af Navne, som anfo« 
res af Græske og Romerske Forfattere, 
J\ 43. Beviser derpaa , f. 43. Pre 
nu kun fra tre Steder, Abdera, 
Gadir og Kanak, med deres Phöni- 
zisk skrevne Navne med Vished be-
kjendte, f 44« Spanske Skribenter, 
som levere Tegninger af disse Myn
ter , f. 44« Hver Sö - og Landstad 
i Spanien havde fordum sine egne, 
Z 5O>

Rutidens Tænkere, hvorledes Kant er

kommen til at virke saa mægtig paa 

dem , Z 2OI.

O.
o bsidian (forste Art) kaldet af Doc

tor Koenig naaleformig A gat, f. 184*  
Beskrivelse af den , f. 185. Ligner 
i det Udvortes Qvartz, f. 1 g5. Smel
tes ved den af Justitsraad Müller brug
te Smeltild, f. I§5' Kaldet af Ju
stitsraad Müller stangformig Obsidian, 
Z

Obsidian (anden Art'), f, 186. Be
skrivelse deraf, f. Let som
Pimpsteen , f 187. Lader sig smelte, 
Z’8/- Kaldet af Justitsraad Müller 
bladig dejformigt Obsidian , f. 187.

Obsidian (tredie Ar dg f 187. Be
skrivelse deraf, f. 187. Lader sig 
smelte, f. 188. Kaldet af Justitsraad 
Müller guulbruun bladig Obsidian, 
/. 188.

Obsidian fra de Lipariske Öer, under
søgt af Justitsraad Müller med Hensyn 
til dens F orhold i Smeltild , j\ 189» 
Beskrivelse deraf, f. 189.

Obsidianer (tre fra Island), Mening 
om deres Tilblivelsesmaade, f. 190.

Oid^ hvad det er, f. Lette og 
tunge at Irse for Börn , f 262. Reg
ler til at bedömme dem efter, f. 264. 

Orden, i hvilken Bogstaverne bor læ
res, f. z55 og 258.

P.

Pecks teen fra Feilberg, Ungarn og Is
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land , undersögt af Justitsraad Müller 
med Hensyn til dens Forhold i Smelt
ilden, f. igç. Dens Afvigelse fra 
Obsidianen, f 189. Beskrivelse der
af, / 189.

Perturbationer i Astronomien, foraar- 
sagede af Planeternes Attractionskraft, 
/• 60.

Pest, hvorved man i Attica sögte at 
standse den, J’. 16. Udbredt i Mar
seille ved Anvendelsen af Ild, f. 16.

Pestedike^ hvad den er, 23. De 
faste Bestanddele deii formaae ikke at 
tilintetgjöre Luftsmitten, f. 23. Ikke 
saa virksom til Luftens Rensning, 
som man har troet, f. 23. Forsög 
afMorveau til at bevise dens Udygtig
hed som Luftrensningsmiddel, f 24. 
Dens Skadelighed, naar den forbræn
des, f 24.

Peströgelser , kun lidet tjenlige til at 
betage Luften dens Smitte, J. 2.5.

Philosoph (den dybttænkende), hvad 
der i de nyere Tider har gjort ham 
mistænkelig mod alle philosophiske 
Systemer, f. 2o5.

Philosopherne have alle, paa Cartesius 
og Spinoza nær, bygt deres Systemer 
paa deres Forgjængeres Ruiner, j\ 
209.

Philosophie {de Gamles), hvorledes 
man har opnaaet et fuldstændigere og 
rigtigere Begreb derom, y. 202.

Philosophie {Kants'), hvorfor den har 

gjort Epoche, f. 201. Dens Bygning 
f. 215. Hvorledes de Nyere have 
betjent sig af den , f, 217.

Philosophie {Cartesius’’s') grundede sig 
paa et uphilosophiskt Princip, f, 
209.

Philosophie {Fichtes')) 2l8.
Philosophie {den Pyrrhonske Skoles) , 

Y*.  210. Dens Scepsis stemmer med 
de nyere Academikeres, f 2II. 
Sammenligning derimellem, f. 211.

Philosophien, Grunde for, at den ikke 
kan behandles paa Mathematikens 
Viis, f 2q5. Foreningspuncten 
mellem Theorie og Praxis i den er 
endnu ikke funden, y 206. Dens 
Tilstand i Europa förend Kants Tider, 
/• 210.

Phönizierne have i de ældste Tider hand
let paa Spanien og anlagt der Stæder 
og Factorier, f. 43.

Pimpsteen, undersögt af Justitsraad 
Müller med Hensyn til dens Forhold 
i Sineltilden, /. 189. Hvorved den 
udmærker sig fra Pechstecn , f. 189.

Pladser i Spanien, som have faaet et 
Phönizizk Navn, J. 43. Andre, som 
under’ Phönizisk Herredomme deels 
have beholdt deres gamle Navne, 
deels antaget en Phönizisk Endelse, 

43- De der prangede Phöniziske 
Mynter yde nogen Vished derom , f 
48.
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Planeternes gjensidige Attraction, 

60.
Plato, hans Værd som Philosoph, f 

207. Hvad Indflydelse han har havt 
paa Aristoteles og adskillige nyere 
Philosopher, f. 208.

Porcellam (sachsisk), Undersøgelse af 
dets Ildfasthed , f. 181.

Pott (Professor), hvorfor Resultaterne af 
hans Forsög for at opdage Jord - og 
Steenarternes Forhold i Smeltild ikke 
ere bievne nöjagtige , f. 158.

Pyrrho, hvorvidt han havde bragt Philo
sophien , J\ 212.

<2-
Qvantitet (Begrebet) , dets Dele have 

altid bestemte og nöje angivelige 
Grændser for Malhematikeren, f. 120. 

Qviksölv, hvorfor det ikke hænger ved 
Glas og Jern, f. 61. Men ved 
Guld, Sölv, Kobber, Bly og Tin, 
/• 61. A arsagerne til dets convexe 
Overflade i Kar, som ikke ere fyldte 
til Bredden, f, 61 « Dets Cohæsion, 
stærkere med Guldet end ined andre 
Metaller, f. 63.

Qvægsyge, standseti Sydfrankrige ved 
Rög ning med Saltsyre, f.

Qvæling, en Folge af Misforholdet 
Atrnosphærens Bestanddele, yk 12.
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B.
Becnlighed, hvorfor den især inden 

Skibsborde er fornoden , f. Q.
Rögelse (aromatisk) ansees almindelig 

for et vigtigt Middel til Luftens For
bedring, f. 19. Hvorfor den har 
vunden saa megen Tillid , f. 20- Til- 
intetgjör ikke, men skjuler kun det 
skadelige Princip i Luften, f 20. 
Hvorledes den forfalskes af Sælgerne, 
f. 20.

Rögning (aromatisk') dæmper Atmos- 
phærçns Lugt, men retter ikke det 
skadelige Misforhold i dens Bestand
dele , f. 20. Dens Anvendelse i 
Krigshospitaler og Fængsler, fraraa- 
det af den franske Regjering, f. 2\.

Rokning med Tjere, Enebær og Ben. 
zoe betager ikke Luften dens stinkende 
og skadelige Egenskab, f. 20.

Rögning med Tjere og Enebær, fra 
hvilken Synspunct Ptegleringscommis
sionens Forslag om dens Anvendelse 
kan ansees nyttigt for Mandskabet paa 
Skibene, f. 21.

Rögning med Svovel paa Skibe, fraraa- 
det af Regieringscommissionen, f. 
26.

helmine Caroline, anseet af Professor

Rögning med Salpetersyre foraarsagede 
Hoste, y. 29. Hvad der var Skyld 
deri, /• 29.

P P

/•
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Manthey for een af Hovedaarsagerne 
til den mindre Sygelighed og Mortali
tet paa dette end paa de andre Skibe 
af Esqvadren , f, 3p.

5.
Salpeter., ikke tjenlig ved Forbræn

ding til Luftens Rensning, f. ig. 
Udvikler ve*  Forbrænding uaanbaro 
Gasarter, men ved Destilation Suur- 
stofgas , f I g. Rögning dermed paa 
Krigsskibe efter Regleringscommissio- 
nens Forskrivt synes ikke at berede 
den tilsigtede Nytte, f. 18. Regle- 
ringscommissionens Forskrivt om dens 
Anvendelse til Luftens Rensning paa 
Krigsskibe, f, 18. Kunde spares»til 
anden Anvendelse, f. 19.

Salpeter, decomponerct med Svovlsyre, 
Forsög af Odier for at finde, hvad 
Rum et vist Qvantitet deraf formaaer 
at udbrede sig i, f 38.

Scjpeterdampe {livide) , frembragte ved 
at kaste Salpeter i opvarmet Svovlsyre, 
eré af D. Smith befundne uskadelige O 
for /kandedrættet, f. 38.

Salpcterga3 {rod') befrygter Morveau at 
skulle kunne udvikle sig til Skade for 
Aandedrættet med de tjenlige sure 
Dunster afSalpeteren , /j 39- Indven
ding derimod af Odier 39. Udvik

ler sig ikke , efter den sidste , af Sal
peteren , uden Svovlsyren har en vis 
Varmegrad , f. 39.

Salpetersyre, de forskjellige Maader , 
den som Luftrensningsmid.lel kan an
vendes paa, f. 26. Hvo, der har op
fundet dens Anvendelse til Luftens 
Rensning, f. 26. Forsüg dermed af 
Dr. S inith til at standse Smitten af en 
ondartet Febers blandt de Spanske Fan
ger i Winchester, y 26. Resul
tatet af dette Forsög, y. 27. Ønske
lig Virkning af Rögning dermed ved 
en ondartet Feber blandt Hesserne 
paa Öen Wight, y 27. Anvendt af 
Dr. Menzies til at standse en ondar
tet Feber Udbredelse paa et Hospital
skib, y 28. Omgangsmaaden dermed, 
y 28. Qvantitete, der blev forbrugt 
deraf, y 29. Virkningen deraf, f. 
29. Mandskabets Tillid til deus Virk
somhed, y 30. Anvendt af Regi
ments-Chirurg Grigor til at standse 
en ondartet Febers Udbredelse i et Re
giment Soldater, f 30. Dens Virk
somhed til at standse en Hospitalsfe- 
ber i Genf, f 30. Ligesaa til at 
standse contagieuse F'ebere paa tn rus
sisk Eskadre , f. 31. Dr. Smiths Er
klæring , at den besidder Kraft til at 
tilintetgjöre Smitte og anvendes med 
Tryghed under alle Omstændigheder, 
y 31. Anvendelig uden Fare til 
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Luftens Rensning, livor man mangler 
Saltsyre, f- 38, Hvorfor Dr. Smith 
giver den Fortrin til Rögning for Salt
syre, f. 38. Formodes af Dr. Odier 
at kunne udvikles uden konstig Var
me , f 39.

Saltsurgas (oversyret), virksommere til 
Luftens Rensning end Saltsyre, f.
34. Den fordeelagligste Blanding 
deraf efter Morveau, f 34, Hvorle
des Blandingen præpareres, f. 35. 
Den fornodne Qvantitet deraf i For
hold til Rummet, f. 35. Hvad der be
stemmer , livor ofte Rogningen dermed 
bör igjentages, f. 35. Hvad der er 
at iagttage ved Anvendelsen deraf, f.
35. Beregning over Bekostningen 
derfor, f. 35. De vigtigste Forsög 
dermed , f. 35.

Saltsyre, Regleringscommissionens Be
stemmelse angaaende dens Anvendelse 
til Skibsluftens Rensning, förend 
Skibene eqviperes, f. 31. I hvilket 
Fald det paa Sötoge kan være raade- 
ligt at anvende den, f-yi. Hvorfor 
Regleringscommissionen har indskræn
ket .Anvendelsen deraf paa Skibe, J. 
32, Forskriv! af Rcgleringscornmis- 
sionen for dens Anvendelse paa So« 
toge, Z 33- H vad Qvantitet Skibene 
efter Regleringscommissionens Forslag 
bör være forsynede med , f. 33. Kan 
og under de fornödne Forsigtigheds
regler Iagttagelse anvendes i Palien-

P 

ternes Nærværelse , f. 33. Forskrivt 
for dens Anvendelse til Luftens Rens
ning i Værelser, hvor der er syge el
ler sunde Mennesker, f. 34. Dens 
Fortrin til denne Bestemmelse for 
Salpetersyren, f. 34. Forsög dermed 
til at tilintetgjore Liigstank, f. 36. 
Rummet, hvori den blev anvendt, og 
Qvantiteten, der blev anvendt deraf, 
_/’. 36 Virkningen, f. 36. Ptögning 
dermed , anvendt til at standse Epide
mie i adskillige franske Armeer, f. 37. 
Kan med Tryghed anvendes til Luftens 
Rensning, hvor man mangler Salpeter
syre, Z 38’ Foretrækkes afMorveau, 
især naar den er oxygeneret, til Rögning 
for Salpetersyre, f. 38. Skal efter 
Morveaus Forsög besidde den höjeste 
Grad Expansibilitet, f. 38.

Saltsyre (oxygeneret) , Forsög anstilt 
dermed af Professor Manthey paa det 
danske Krigsskib Vilhelmine Caroline 
til Luftens Rensning, f. 39. Betog 
Luften hastigere end andre Gasarter 
dens Stank , f. 39.

Saltsyredamp, anbefalet af Sundheds- 
raadet i Paris til Luftens Rensning i 
beboede og ubeboede Værelser, f 
37-

Saltsyredunster , udviklede ved Svovl
syre af Kogesalt, have, efter Dr. Smiths 
Erfaring, foraarsaget lidet Hoste , f. 
38. Anvendes desformedelst ikke 
mere i Fængslerne i Genf, f 38.
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Sand, hvad Beskaffenhed det maa være 
af til I rtssmeltningsflus, /i 172.

Scepsis {P hilosophernes'), hvilken Skole 
der har lagt Grund til den, f 2(cp.

Scepticismcn , hvilket nyere Værk i Phi
losophien der sætterGrændser forden , 
/• 2 I 9.

Sceptikerne , hvilke Hovedpuucter de ere 
enige i, f. 219- Deres Freingangs- 
maade, f. 239.

Sceptiske Aand {den), vækket af Kant, 
/• 201.

Schow {Professor N.) , en Afhandling, 
hvori der vises, at den nu herskende 
Scepticisme eller Kritik i Philosophien, 
naar den grunder sig paa den menne
skelige Fornuft og anvendes rigtig, 
hverken kan være farlig for videnska
belig Kultur eller Moralitet, f. 197. 

Sensualisme, Lockes philosophiske Sy
stem , herskende endnu i Engelland , 
f. 208.

Sevilla , Stad i Spanien , har Barthélé
my , efter en urigtig Fortolkning af 
Jndskrivten paa en Mynt fra Öen Cos- 
sura, regnet blandt de phönizisk-span- 
ske Myntstæder, f. /[5. Hvad derhar 
givet Anledning til denne Fejltagelse, 
Z45.

Shihallian, Bjerg i Skotland, dets Attrac- 
tionskraft , f. 60•

Sidonierne, Grunde for, at de forst maae 
have besejlet Spaniens Kyster og ned
sat sig der, f. 52*

Skarpsindigliedens Nødvendighed*  for 
Mathematikens Dyrkere, _/• <)r.

Skibe, der gjöre lange Rejser, burde 
maaskee forsynes med Redskaber og 
Midler til S uurstofgasens Udvikling, 

Z IO.
Skibsmandskabet ,y i hvilket Tilfælde 

dets Blod kunde besidde saa megen 
Kulstof, at Atmosphæren ikke kan 
skille det derved , f. 10.

Skjörbug, en Folge af Misforhold i At- 
mosphærens Bestanddele, f. 12 J

Skrivt, hvad den er for Dövstumme, f, 
2 39-

S mel teil gled (usmeltelige Bjergarters), 
hvad der maae sees paa for at frem
bringe den , f. 1 65.

Smeltning (Ertsernes), hvad det derved 
kommeran paa, f, 160. Bjergarter
nes Nytte, Beskaffenhed og Nödven
dighed ved samme, f. 16c. Hvad 
der kræves til at afvende Vanheld 
derved, f. 163. Hvorledes Bjergar
terne forud maae behandles dertil, f. 
167» Hvad der kan hindre den, f. 
167. Hvorledes den dertil fornödne 
Flus sammensættes , f 169.

Snives Udbredelse kan afvendes ved 
heedt Vands og Varmes Anvendelse, 
Z i5.

Spejlglasplader, deres Cohæsion med 
Vand, f. 68. Resultater af Forsög 
dermed, f. 69. Retter sig ikke for
holdsmæssig efter Pladernes Störreise,
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69. Deres Cohesion med Qvik- 
sölv , /’• 69. Resultater af Forsög 
dermed, f 69. Retter sig ej heller 
forholdsmæssig efter deres Störreise , 
f. 6g. Have stöfre Cohæsion med 
Qviksölv end med Vand , f. 72. Li- 
gesaa större Cohæsion med Vand end 
med Bomolie, f. *[2.  En formodent
lig Folge af de flydende Legemers 
forskjellige Tæthed, f. pz.

Spinoza, hans Værd som Philosoph, 
7- 209-

Sprog, hvilket der er lettest at lære at 
tale, yi 263. Hvilket man burde læ
re Dövstumme, /. 263.

Stave uden ad, hvorvidt denne Methode er 
tjenlig til at lære Born at læse, f. 25o. 

Stavemethoden, hvad der læres ved den, 
J'. 2^3. Dens Mangler, f 243. Dens 
Skadelighed, f 244. Naar den maa 
være opfunden, f. 245. Forskjellig 
fra Syllaberinethoden , f. 246.

Steenacters Forhold i Smeltild, under
søgt af Professor Pott, f. 157.

Suttonske Rör vilde det være godt at 
anbringe paa Krigsskibe til Luftens 
Rensning, /*.  12. En Forandring, 
det kunde være fornödent at gjöre 
derved, J'. 12. Beskrivelse derover 
efter Forandringen , J. 12. Forsög 
dermed paa Sôqvæsthuset i Kjöben- 
havn,/ 13.

Suurstof, Hovedregler, ved hvis Iagtta
gelse Mandskabet inden Skibsborde
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betrygges mod Mangel deraf, f. 8.
Suurstofgas gives neppe i saa stort Over- 

maal i Atrnosphæren, at den kunde 
være et sundt Menneske skadelig, J‘. 
4. Det Modsatte træffer oftere, /"• 5. 
Dens velgjörende Virksomhed i At- 
mosphæren , f 5. Hvorved den for
tæres, ’̂ 6. Hvor meget Mennesket 
hver Time behöver deraf, f. 6. Man
gel derpaa foraarsager Döden , j\ 6. 
Exempel derpaa i Calcuta, f. 6- 
Dens Tyngde, f rj. Blander sig af 
sig selv formedelst sin Tyngde med 
den fordærvede Luft, f Under 
hvilke Omstændigheder den ikke for
maner det, f. Hvorfor dens che- 
miske Tilberedelse kun synes at være 
til liden Nytte til Skibs, f 9. Van
skelighederved dens Tilberedelse, f. 
9. Et Tilfælde, hvori dens konstige 
Tilberedelse er nodvendig til Skibs
mandskabets Helbreds Vedligeholdelse, 
[\ 9. I hvilket Tilfælde det ellers maa- 
skee kunde være fornödent at frem
bringe den ved Konst, f. 10.

Svovldampe, hvor de i Mangel af be
dre Midler kunne bruges til Luften» 
Rensning, f. Anden Anvendel
se i Nödsfald deraf til Smittens Udryd
delse, f z.5.

Svovlpulver, hvor det anvendes, fdzS. 
Hvad Virkning det gjör i Peströgelser, 
/• 25-

Svovlsurgas, dens Virkning som Luft
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rensningsmiddel, f 25. Dens Mang
ler til denne Bestemmelse, f. 0.5.

Svovlsyre, dens Gavnlighed og Mangler 
som Luftrensningsmiddel,/. a5. Staaer 
som Luftrensningsmiddel under Sal
peter og Saltsyre, f. 25. Dens 
Virkning i Forening med Saltsyre , /i 
34-

Sygdomme (langvarige) kunne foraar- 
sages af Mangel paa Suurstof, f 6.

Sygdomme f der have deres Grund i 
Misforhold i Atmosphærens Bestand
dele , ere ikke ligefrem smitsomme, 
f. 12. Omstændigheder, under hvilke 
de blive det, f. 12-

Sygdomme {smitsomme'), hvori Seng-og 
Gangklæder ved at koges eller udsæt
tes for Hede kunne betages deres an- 
stikkende Stof, f i5. Andre, hvori 
det er fornödent at brænde saadanne 
Ting for at afvende Smitten,/’. i5.

T
Tinaske, Undersøgelse af dens Smelte

lighed , J\ 181.
Ty disen (Professor Oluf Gerhard) om 

de hidindtil ukjendte phöniziske Myn
ter , som ere prægede i Malaga i Spa
nien , f, 41.

Tyrierne have nedsat sig i Cadiz og 

Kanak , f.

Uddunstninger af forraadnede og syge
Legemer, som volde smitsomme Syg
domme, f 13. Deres Natur har 
Chemien endnu ikke kunnet oplyse , 
Z 13.

Ureenlighed, hvad for skadelige Stoffer 
den udvikler til Luftens Fordærvelse,
/• 8.

and (koldt) , livorvidt det er tjenligt
til at betage Atmosphæren dens Smit
te, / 14.

Vand {hedt) , ejheller noksom i Stand
til at betage Luften dens Smitte, /'. l4« 
Forsög dermed idette Ojemeed afBuch- 
hoitz, y 15.

Vandet, dets Adhæsion for alt, hvad
der ikke er fedtet, f 61. Aarsagen 
til dels concave Overflade i Kar , som
ikke ere fyldte til Bredden, /i 6r.
Har ikke saa megen Cohæsion med 
fortinnet Jern som med Glas, f. 72. 

Vandsot, en Folge af Alisforhold i At- 
mosphærens Bestanddele , /’. 12.

Vandstofgasen } dens Skadelighed for Le
gemet og Helbreden, f. n. Udvik
ler sig ikke i saadan Mængde, at den 
kan volde Ildsvaade eller fordærve
Skibsluften,/', n. Dens spécifique 
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Tyngde, f il. Fordrives af Atmos
phären, f. il. Behover ikke at for
drives ved chemiske Midler, f. 11.

Varme , Betingelse, under hvilken den 
er et virksomt Middel til at tilintet- 
gjore Smitte , f 15.

Ventilation paa Skibe, nödvendig til at 
liindre Skjörbugs Udbredelse, f. 12.

Ventilatorer , hvorfor de ere bedre, 
naar de virke som Pompe, end naar 
de virke som Trykværk , f 9.

3oi

Venus, af Phönizierne ogsaa kaldet 
Dronning eller Gudinde,f. 55. Grunde 
for, at hun har baaret Navn af Malea 
eller Dronning, /’ 53.

Venus (den Babyloniske} blev, efter He
rodot, ogsaa kaldet Himmelens Dron- 

Iling> /• 53-
Videnskabernes Fremgang i de sidste 

halvtredsindstyve Aar , f. 202.
Vocalcrne bor læres forend Consonan- 

terne, f. 255.
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