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sHeg ouster, at nærværende Bog ikke blot maa tjene som 

Vejledning for dem, der eie et Mikroffop og have nogen Dvelse 

i at anstille mikrostopiste Iagttagelser, men ogsaa for dem, 

hvem det kun er tilladt af og til at kaste et Blik i Mikroffopet, 

og som forovligt mane lade sig noie med Afbildninger eller 

Beskrivelser af mikrostopiste Gjenstande. Thi Uagtet den hyp

pige Syslen med Mikroffopet er den bedste Læremester i dets 

Behandling, kan en trykt Anvisning alligevel ofte lette Brugen 

deraf ved at paapege Regler og angive Vehandlingsmaader, 

som dels ere nndgaaede Vedkommendes Opmærksomhed, dels 

kunne spare ham den Tid og Mene, Erfaringen i Alminde

lighed koster. Dernæst har jeg ikke sjeldent haft Leilighed 

til at bemærke, at selv Mcend, der forfarne at benytte Mi

kroskopet, savne Kundstab om dets Theorie og ere ubekjendte 

med de Love, hvorefter det er sammensat, men som man 

dog med Ret kunde forudsætte, at de vare fortrolige med. 

Paa den anden Sive antager jeg, at Bogen ogsaa vil være 

velkommen for det større Antal, der ikke anstillcr selvstændige 

Undersøgelser, men som paa Grllnd af Forholdene er henviist 

til Afbildninger og Beskrivelser. Denne Classe kan mnligen 

ikke alene hoste Nytte af den theoretiffe Del af Bogen, men 

ogsaa Læsningen af den praktisie Del vil sætte dem bedre 

istand til at vurdere Rigtigheden af en mikroskopisk Underso- 

gclse, naar det af dens Beskrivelse fremgaaer, hvorledes 

Iagttagelsen er anstillet, hvilke Vansieligheder den har fort 

med sig, og hvorledes disse ere blevne overvnndne. Ende-
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lig turde maaffee selv Lægmand eller den, der ikke spe

cielt er Naturforffer eller Læge, finde nogen Interesse for 

mit Arbeide ved at erholde Kundskab om et Instrument, hvis 

Brug er faa udbredt, og som er UUndværligt for Enhver, 

der bestjæstiger sig med hvilkensomhelst Gren af Naturviden- 

staben overhovedet, ja som ikke sjeldent ogsaa finder sin An

vendelse i det borgerlige Liv.

Disse Hensyn have bevæget mig til at give Bogen en for vore 

Forhold passende og mere populær Form samt til at gjore den saa 

praktisk brugbar som muligt. Den theoretiffe Del indeholder 

derfor kun de Sætninger af Dioptriken og Katoptriken, uden 

hvilke Mikroskopets Bygning ikke kunde forstaacs, og Afde

lingen om denne er atter begrændset til Forklaringen af det 

for Dieblikket brugelige Apparat, idet jeg dog for Filldstæn- 

dighedens Skyld ad den historiske Vei korteligen har oplyst, 

hvorledes enhver Del af samme har erholdt stt nuværende 

Udseende. Anvisningen til Brugen af Mikroffopet er be

handlet med størst Uvførlighed, fordi den Udgjør det vigtigste 

Afsnit; da det dioptrifl sammensatte Mikrostop er det for 

Dieblikket mest anvendte, er der i dette Afsnit kun taget 

Hensyn til Brugen af dette.

Derimod ansaae jeg det ifølge miu Plan for overflødigt 

at opholde mig længere ved Beffrivelsen af forældede Instru

menter og af Apparater, som ere undværlige eller have større 

Værdi i technifl Henseende for den, der sial forfærdige 

dem, og hvem det maa være magtpaaliggende ved saakaldte 

Preveobjecter eller ad andre Veie at prove Lindsernes 

chromatiske og sphærifte Aberration, deres urigtige Centre

ring, Mikroskopets definerende og penetrerende Kraft, Ob- 

jectivets Aabningsvinkel og Afstand fra Objectet osv. Til 

at afgjore dette horer der desuden en større Ovelse. Zeg 

har as famme Grund heller ikke givet nogen Dom af de for-



skjellige Instrumentmageres Mikroffoper. Man kan nuom

stunder erholde Mikroffoper til de mest forfljellige Priser, og 

der bliver anvendt saa stor Flid og Omhu af de Fleste 

(Schick, Plößl, Chevalier, Oberhäuser, Brunner, Pritchard, 

Amici osv.), al det er vanskeligt at sige, hvis JnstrUmenter 

del cie de bedste. Medens et Mikroskop fortjener Fortrin 

formedelst sin mechaniske Indretning, staaer et andet hoiere 

paa Grund af den opliste Del; et Mikrostop kan være tjen

ligere end et andet til gjennemfigtige eller til m'gjennemsigtige 

Gjenitaude, eller en Iagttager fortrinsvis onste sit Mikro

skops mechaniske eller optiske Sammensætning indrettet for den 

ene eller den anden Art af Undersøgelser, og saa fremdeles. 

Naar man desuden stal give Naad angaaende Valget af et 

Mikrostop, leves man af Forkjærlighed for denne eller hin 

Instrumentmagers Mikroffoper til at anbefale netop den Art, 

som man selv benytter. Hertil bidrager den daglige Omgang 

med et og samme Instrument, saa at man overseer Mangler 

eller vænner sig til dem, fjender dem, men tillige vecd at 

U udgå ae deres Indflydelse. Det Mikrostop er det bedste, som 

viser Gjenstandene tydeligere ved en svagere Forstørrelse, eller 

i hvilket man ved Undersøgelsen af hvilkensomhelst Art af 

Gjcnstande seer tydeligst. Naar Instrumentet ikke er absolut 

flet, kommer det mindre an paa dets relative Godhed end 

paa Diet, der bruger det. Leeuwenhoeks mikroskopiske Under

søgelser, anstillede med efter vore Begreber hoist mangelfulde 

Instrumenter, staae som Minde om, hvad en Mands skarpe 

og Uhildede Blik desuagtet formanede at udforste.

Paa den forste af de vedfoiede Tavler har jeg kun an

givet det nødvendigste eller mest brugelige Apparat, Uden 

dermed at ville antyde, at alle de afbildede Instrumenter crc 

uundværlige; dette fremgaaer yderligere af deres Beskrivelse. 

Paa den anden Tavle findes Modeller af de for øjeblikket
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hyppigst anvendte Mikroskoper. Tavlerne ere Udforte af Hr. 

Schemer; Trcesnittene, som skulle oplyse Theorien om Mikro

skopet, ere Udførte af Hr. Nothweiler.

Hvis dette Arbeide vil bidrage til en endnu mere Udbredt 

Anvendelse af et Jnstnunent, for hvilket jeg troer, at jeg 

ved mine tidligere Bestræbelser har vakt nogen Interesse 

blandt mine Landsmænd, da er Hensigten nled dets Udgi

velse fuldkomment opnaact.

Forfatteren.
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%5oi't Vie seer kun da en Gjenstand tydeligt, naar der danneS et 

tydeligt Billede af den paa Nethinden. For at dette kan ffee, maa 

ethvert af de Lysbundter, som udstraale fra forfljellige Punkter af 

Gjenstanden, atter samles i ligesaa mange tilsvarende Plliikter paa 

Nethinden; samles der Lysbundter foran eller bag den, bliver Bil

ledet paa Nethinden og dermed ogsaa Gjenstanden utydelig. 

Saalcrnge Gjenstanden er fjernere, ere de fra den udgaaende Straa- 

ler nt* ansee for parallele, og Lysbundternes Krydsning bag Lindsen 

steer paa jnninte Sted. Men rykker Gjeustailden nærmere, og blive 

svin Følge deraf de fra den udgaaende Straaler divergerende, mnae 

Diet vg dets lysbrydende Medier accoiumoderes saaledes efter Gjen- 

standens forffjellige Afstand, at et tydeligt Billede af den netop 

kommer til at falde paa Nethinden. Arcommodatiousevnen har 

imidlertid visse Grcendser ister for nærmere smaa Gjenstaitde, og der 

gives eit passende-Afstand fra Diet, hvori mindre Gjenstande linder 

sædvanlig Belysning kunne bringes uden at blive utydelige. Denne 

passende Afstand kaldes Synsvidde.».

Synsvidden er forskjellig boS forstjellige Mennesker. I Almindelig- 

bed kan et snildt Die læse sædvanligt Bogtryk i en Afstand af 8—10 

Tommer; den Kortsynede fan endog bringe en Bog nærmere, ja me- 

get nær til Hiet, uden at Tydeligheden gaaer tabt; thi hans Oles 

gjennemsigtige Dele besidde en stærkere Brydnillgsevne og formaae 

at famle de fra Gjenstanden stærkt divergerende Straaler, som netop 

for det normale £?ie ere Aensag i Gjenslaudens Utydelighed, naar 

den bringes for nær Diet. Paa den anden Side formaner den

i
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Lemgtsynede at fjerne Gjenstanden mere fra Øiet, uden at den bli

ver utydelig; hans Dies gjennemsigtige Dele besidde en svagere Bryd- 

ningsevne og formane kun at samle de fra en fjernere Gjenstand 

parallele eller dog kun svagt divergerende Lysstraaler. Paa denne 

Dinenes Forskjellighed hos forskjellige Mennesker beroer for en 

Del ben forskjellige Angivelse af Synsvidden; den sættes saaledes 

af Brewster lig 5 Tommer, af Andre derimod indtil 15 Tommer. 

Den almindelige Synsvidde er imidlertid den ovenfor nævnte af 8—10 

Tommer. Som vi senere ville finde, er Angivelsen af Synsvidden 

navnlig af megen Vigtighed for Mlkrometrien. Ved mikroskopiske 

Undersøgelser ville vi med franske Optikere (Charles Chevalier) an

tage en Synsvidde af 25 Centimeter, som .er imellem 9 og 10 

Tommer; som Deciinalstorrelse fortjener den Fortrin, naar man 

overhovedet betjener sig af dm bequemmere Meterinddeling; men 

Uoverensstemmelsen i Maalenes Angivelse af mikroskopiske Størrelser 

er desværre ligesaa stor som den i det borgerlige Liv.

Vi bedømme en Gjenstands Størrelse efter den Vinkel, som 

de fra Gjenstandens yderste Punkter udgaaende Lysstraaler danne, 

naar de krydse stg bag Diets Lindse. Man kalder denne Vinkel 

Synsvinkelen. AlleGjenstaude, som sees under samme Syns- 

vinkel, have tilsyneladende den samme Størrelse. Saaledes ville 

l^jenstandene A, B, C synes os ligestore, forbi Synsvinkelen er den

Fig. 1.
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samme, og det Rum, som Billedet indtager paa Nethinden N, for

bliver uforandret, medens Gjeustandeiles Afstand er forfljellig, og 

Gjenstandene selv ere ulige store. Betragter man den samme Gjen- 

stand i forstjellig Afstand, vil den synes større eller mindre, 

eftersom den er nærmere Viet eller fjernere fra det. Ogsaa dette 

beroer paa Synsvinkelens Størrelse. Betragte vi s. Er. Linien A,

Fig. 2

da bedømme vi dens Størrelse efter Nethindebilledet aa eller efter 

Størrelsen af den til Buen svarende Vinkel, som er Topvinkel til 

Synsvinkelen; ønske vi under samme Belysning at see Gjenstanden 

større, nærme vi den til Diet; thi da bliver Synsvinkelen større 

øg dermed ogsaa Nethindebilledet bb større end aa. Den tilsyne- 

ladende Størrelse af to Linier forholder sig derfor omvendt som 

deres Afstande fra Diet; og da en Flade har Udstrækning i to Ret

ninger, forholder den tilsyneladende Størrelse af to ligcstore Flader 

sig omvendt som Quadraterne af deres Afstande.

Ester det Foregaaende vilde vi have det fuldkomment i vor 

Magt at see en Gjenstand større, naar vi kun vedblev at nærme 

den til Viet; men her træffe vi en Grcendse. Thi kommer Gjeu- 

standeil for nær Diet eller need andre Ord betydeligt inbenfor den 

passende Synsvidde,, bliver den utydelig paa Grund af de fra den 

for stærkt divergerende Lysstraaler. Disse kan den Kortsynede endnu 

samle og derfor erholde et tydeligt'Billede, og'som tillige synes 

ham større, end Tilfældet vilde være med den Langtsynede; hin seer 

derfor ogsaa smaa Gjenstande bedre end denne. Og hvad der gjæl- 

der om det Billede, der dannes udelukkende ved det blotte Oie,
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gjcelder ogsaa om det Billede, som dannes ved Hjælp af vore For- 

størrelsesmidler; for den Kortsynede, som fim har en Synsvidde af 

5 Tommer, vil derfor en given Forstørrelse synes mindre end for 

den Langtsynede.

For at kunne see en Gjenstand større, uden at den taber i 

Tydelighed ved at bringes for nær Viet, gjore vi paa en Maade 

vort Vie kortsynet, idet vi tvinge de for stærkt divergerende Straa- 

ler til at blive eller nærme sig de parallele. En af de Maader, 

hvorpaa dette iværksættes, viser selve Naturen os, naar vi betragte 

vort Oles Bygning. Vi anbringe nemlig imellem vort Die og 

Gjenstanden et gjennemsigtigt Legeme, hvis Overflader besidde 

ben Egenskab at forandre Lysstraalernes Retning saaledes, at bioer# 

gerende eller parallele Stmaler blive convergerende. Et saadant 

Legeme kaldes en Li nd se; dog henfører man ogsaa til dette Be

greb saadanne Legemer, der kunne bringe convergerende eller paral

lele Straaler til at divergere. Efter de forskjellige Overflader, sonr 

Lindser kunne have, deler man dem nemlig i

Fig. 3.

A) bicvttvere ) Overfladerne kunne være Afsnit af Kugler med

B) biconcave f samme eller meb forfljeÜig Radius;

C) planconvere, meb en plan og en convex Overflade;

O) planeoncave, meb en plan og en concav Overflade i

P) concavconvere, med en conca.v og en conver Overflade, der 

enten ere parallele, eller hvis Afsnit, hvorlattgt de end for- 

længes, aldrig ffjære hinanden;



F) peristopifie eller Meniscus, med en concav og en convex 

Overflade, men som skjære hinanden, naar de forlænges; 

deres Gjennemsnit bliver derfor halvmaaneformigt.

Vi betragte i det Følgende nærmest Lindser af Glas, som er

det almindeligste Stof, hvoraf de forfcerdiges. For at forstaae 

Lysftraalernes Refraction eller Brydning, hvormed Dioptriken 

bestjceftiger sig, bliver det nødvendigt først at undersøge deres Bryd- 

iliilg ved gjennemstgtige Legemer med plane Overflader.

Saalænge en Lysstraale befinder sig i famine Medium, fortsætter 

den sin Gang uafbrudt i lige Linie. Støder den paa Overfladen 

as et gjennemsigtigt Legeme, fortsættes den uafbrudt i lige Retning, 

hvis den træffer Legemets Overflade render en ret Vinkel. Aræffer 

den derimod Legemets Overflade under hvilkensomhelst anden Vinkel, 

brydes den. Dette Forhold er det Samme, hvad enten det nye Le- 

geme frembyder en plan eller en krum Overflade; thi i sidste Tilfælde 

vil Retningen beregnes efter Tangellten, som staaer lodret paa Ra

dius til ben krumme Flade. I hvilken Retning Lysstraalen vil fortsætte 

sin Gang, beroer paa Legemernes Tæthed. Gaae nemlig Straalerne 

fra et tyndere Medium til et tættere, nærme de sig den lodrette 

Straale (Jndfakdsperpendiculairen), som man kan tænke 

sig paa det nye Medium; komme de fra et tættere Medium til et

Fig. 4. tyndere, fjerne de sig fra Jndfalds-

j A perpend i cu la iren. Gaaer s. Er. den

flraae Straale AB fra Luften igjen- 

nem en Glasplade GG, vil den nærme 

sig Jndfaldsperpendiculairen JP og 

antage Retningen BC; gaaer den 

atter fra det tættere Medium, Glas- 

set, ud i Luften, vil den fjer,te sig

G fra Jndfaldsperpendiculairen og an- 

tage Retningen CD. Hvis Over

fladerne af Glasset GG ere parallele,
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fil AB ogsaa blive parallel med CD, eller den udtrædende Lysstraale 

vil fortsætte sin Bei i en Retning, der er parallel med den md- 

faldende Straale. Hvis Overfladerne derimod ikke ere parallele, op- 1 

horer ogsaa Parallelismen af den iudtrcedende og udtrædende Del af 

Straalen. Dette finder f. Er. Sted ved Straalers Gjennemgang

Fig. 5. igjennenr et tresidet Prisme. Falder

V Straalen GC straat paa Siden VB, saa

j . / \ ...1 nærmer den sig JP, som er Jndfaldsper-

* 7 < " Pendiculairen paa V», og antager Ret-

> <’ VS. rlingen CDj men idet den fra Pris- 

G /'* 1 \ 0 met trader ud i Luften, fjerner den

4 sig fra ip, som er Jndfaldsperpendi-

culairen paa VS, og antager Retningen DO, som ikke er parallel 

med Retningen af den indfalderide Straale GC. Deraf følger, at 

riaar Øiet befinder s tg i O, vil den see Ojenstanden G i Retningen 

OD. De to Flader VB og VS, gjennem hvilke Straalen gaaer, 

danne ben brydende Vinkel V, og den ligeoverfor liggende 

Side BS danner Prismets Grundflade.

Lysstraalernes Brydning igjennem en Lindse forholder sig i Grun

den soul deres Brydning igjennem et tresidet Prisme. Vi ville betragte 

det simpleste Tilfælde, naar parallele Straaler falde lodret paa den 

plane Overflade af en planconver Lindse, hvis Converitet er et Af- 

snit af en Kugle nieb Radius CS. Stmalerne RS, AS og RS

Fig. 6.
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gaae i samme parallele Retning lige gjennem Lindsen, indtil de naae 

den convere Overflade. Straalen AS kaldes Arestraalen, soldi 

den løber igjennem Lindsens Are eller den Linie, som man tail 

tænke sig dragen igjennem Midtpunkterne af Lindsens to Overflader. 

Da Radius C S er lodret paa Tangenten, fortsætter Arestraalen sig 

uafbrudt i samme Retning til F. Randstraalerne RS og li8 op

hore at være parallele ligesom ved Prismet og brydes tillige fra 

Jndfaldsperpendiculairen, som er Radius CS. De convergers mod 

Punktet F. Dette Punkt/hvor de parallele Straaler samles, kal- 

des Lindsens Brændpunkt eller Focus. Ved en plcmconver 

Lindse ligger Lindsens optiske Midtpunkt ved Arestlaalens 

Gjennemgang igjennem den convere Overflade; ved en biconvex 

Lindse ligger det inde i Lindsen og tilmed midt i samme, naar 

Overfladerne have samme Krumning; Afstanden fra Brændpunktet tildel 

optiske Midtpunkt kaldes Lindsens Brandvidde; dens Størrelse 

afhænger af Lindsernes Substants og Fladernes Krumning; jo stær

kere Sllbstantsen forinaaer at bryde Lyset, og jo fnimmere Fladerne 

ere, desto kortere er Brcendvidden ved convere Lilldser.

De forstjelligrartede Straalers Gjenncmgang igjennem en bicon- 

ver Lindse, ville blive tydelige af følgende Figur. Gaaer der ind

byrdes og med Lindsens Are parallele Straaler P,A,P gjennem ben 

bieonvere Lindse, brydes de af begge convere Flader og samles

Ng. 7.

dernæst i Brændpunktet P.— Falde StraalerneU,U divergerende paa Vind- 

seil, da rille de samles paa den anden Side af ben i et Punkt W,
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fein ligger udenfor Brændpunktet. Jo nærmere det Sted ligger Lindsen, 

hvorfra Straalerne udgaae, i et desto fjernere Punkt samles alter Straa- 

lerne paa den anden Side af Lindsen, og ligger hint Sted i Lind- 

fens Brændpunkt, blive Straalerne parallele og ville aldrig forene sig; 

de blive tilsidst divergerende, naar deres Udgangspunkt ligger imel- 

lem Lindsen og dens Brændpunkt. —• Ere Straalerne C, C endelig 

konvergerende, ville de samles paa den anden Side af Lindsen i 

et Punkt C' mellem Lindsen og dens Brændpunkt. Jo fjernere 

fra Lindsen det Punkt kommer til at ligge, hvori de convergereilde 

Straaler vilde fkjcrre sig, naar de forlængedes uden at brydes igjen- 

nem Lindsen, desto mere vil deres Foreningspunkt nærme sig Lind- 

fens Brændpunkt; thi deres Convergents nærmer sig da niere og mere 

de parallele Straalers Retniilg, og deres Foreningspunkt falder til- 

srdst sammen rued Lindsens Brændpunkt,

Ere Straalerne, som gaae gjennem en biconvex Lindse, vel 

parallele, men falde ffraat paa Arestraalen, ville de samles i Punk

ter, der ligge i samme Retning som Arestraalen af de skraae Straaler.

• Bed Kugler skeer Brydningen ganske som ved biconvere Lind- 

ser, hvis Overflade have samme Krumning; kun er Brydningen 

stærkere, og Brændpunktet ligger derfor nærmere Kuglen. Den brydende 

Kraft kan blive saa stærk, at Brændpunktet kommer til at ligge inde i 

Lindsen; dette er Tilfældet med eu Diainantkugle, som derfor ogsaa 

er ubrugbar til Forstørrelse.

For concave Lindser gjalde de samme Love som for converez

Fig. 8.

>■. -»-Mat..
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men Straalernes 8tetuing bliver den modsatte. Ere Straalerue 

R, R parallele indbyrdes og med Arestraalen AS, Ville de divergere; 

Arestraalen AS, som falder sammen med Krumningens Radius, 

hvis Centrum er i C, gaaer igjennem Lindsen uden at brydes. De fra 

R,R udgaaende Straaler brydes først til den paa Tangenten lodrette 

Radius, men dernæst, idet de forlade Lindsen, fra den paa Tan

genten lodrette Radius af Lindsens anden Krumning, som her er 

ligestor med den første; de ville derfor tilsidst divergere til S, S. 

Man kalder Punktet F Lindsens imaginaire eller negative 

Focus, det er det Punkt, hvor de divergerende Straaler stede 

sammen, naar de forlænges ben modsatte Bei. — Falder der di- 

vergerende Straaler paa en comav Lindse, divergere de endnu stær- 

kere esterat være gaaet igjennern Lindsen; det Samme vil være Til- 

sældet med convergerende Straaler; men de divergere mindre stærkt 

paa dm anden Side af Lindsen.

Hovedegenskaberne ved convere Lindser er altsaa at samle Lys- 

straalerne, ved concave at sprede dem. En concavconver og en 

periscopisi Lindse forholder sig som en eoilcav eller en convex Lindse, 

alt eftersonr den concave eller delt convere Flade har stærkest Krum- 

ttlttg.

Forinden vi gaae videre, niaae vi omtale nogle Mangler, som 

Lindser lide af, nemlig den saakaldte sphcrrisie og chromatiste Aber- 

ratiou.

Ikke alle Straaler brydes lige stærkt igjennem forfkjeUige Ste

der af Lindsen, saaledes som vi i det Foregaaende have antaget i 

Almindelighed; men de Straaler, som ligge nærmest Arestraalen 

eller de centrale Straaler, brydes mindre stærkt end de, som 

falde nærmere Lindsens Rand eller Randstraalertte; Straalerne 

faae altsaa forskjellige Brændpunktet, og Gjenstandett eller dens Billede 

bliver ikke tydeligt. Denne Straalernes Afvigelse fra Hovedfoms kal

der man den sv hær i ske Aberration. Som man vil see, samles
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be centrale Straaler C,C i c, ni en Randstraalerne R,R allerede i 

Fig. 9.

r. Man kalder Afstanden rc paa Arestraalen Ae Læn gde a fvig el- 

sen; Afstanden r'r', som omfatter Nandstraalernes Krydsning l et 

paa Arestraalen lodret lagt Plan, kaldes Sideafvigelsen. Den 

sphceiiske Aberration er stærkere, jo converere Lindsen er; ben er 

ligeledes større, naar Lindsernes Flader have famine Krumning, 

mindre derimod, naar Krumningerne tre forskjellige, eller den ene 

Flade er plan eller elliptisk; den er bei (or ogsaa niindre ved peri- 

seopisie Lindser. Et Forhold af Fladernes Radier som 1:6 angives 

som det gunstigste. Den sphceriske Aberration hæves ved at holde Nand- 

straalerne borte; dette steer ved at bedække Lindsens Rand med en mcb 

en rund Aabning i Midten gjenneniboret og uigjennemsigtig Plade, 

et Diaphragma eller en Blinder. Man vinder herved, at Gjm- 

standen eller dens Billede sees tydeligere; men Billedet belyses min- 

dre stærkt, fordi færre Lysstraaler kunne gaae gjenneni Lindsen. 

Ogsaa ved at stille flere Lindser bag hverandre fan den sphceriske 

Aberration betydeligt for-mindskes.

Lyset fra Solen er som beljendt ikke homogent, men 

sammensat af flere Arter af Lys, som hver har sin Farve, 

nemlig violet, morkcblaat, lyseblaat, grønt, gult, orange og 

rødt. Ved Gjennen'.gang igjennem et brydeilde Legeme skilles 

det i disse Bestanddele; men da hver Farve har sit forstjellige' 

Brydningsforhold, følger deraf, at s. Er. de røde Straaler, 

som brydes svagest, ville samles i R, altfan fjernere fra Lindsen
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end be Violette, som brydes stærkest og derfor allerede samles i V. 

Afstanden fra V til R paa Arestraalen kaldes den chroma ti ske 

Fig. 10.

Aberration; mellem V og R falde Foreningspunkterne af alle 

de øvrige Farvestraaler, og man vil derfor, naar en Gjenstaud eller 

dens Billede befinder sig i Metternrummet imellem de violette og 

rode Straalers Foreningspunkter, see dem omgivne af forskjelligt 

farvede Ringe, eftersom de ere nærmere eller fjernere Forenings- 

punkterne af denne eller hin Farves Straaler. Næsten farvefrie ville 

de vise sig, naar de befinde sig i Krydsningspunktet af de røbe og 

violette Straaler eller i FK, som er Lindsens Farvesprednings- 

k red s; den er Grundfladen af en Farvekcgle, hvis Spids ligger i 

R. Er den sphæriste Aberration betydelig, forøges tillige den chry- 

matiste, og det desto mere, jo converere Lindsen er. Denne Fris 

kan nian svr en Del hæve derved, at man lader Lysstmalerne paa 

engang gaae gjennem en biconvex og en biconcav Lindse, hvorved 

de fra hiir paa denne convergerende Straaler atter bringes til at 

divergere og paa beime Maade corrigeres. Sikkrest kommer mail til 

Maalet ved at forene to Lindser, som ere forfærdigede af Substcmt- 

ser af forskjellige Brydningsforhold og Farvesprednillgsevne. Man an

vender i detteOiemed toforsijeüigeArterafKlas, det haardereCrownglas 

til bcti biconvereLindseil, det formedelst en rigeligere 

Tilsætning af Bly blødere Flintglas til den plan- 

coiieave eller biconcave Lindse F. De to Lindser foi- 

enes i Almindelighed ved Hjælp af Terpentin eller

Fig. 11.
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canadisk Balsam; undertiden lader man et Mellemrum imellem dem 

(dialytiste Lindser). Tvende saaledes forenede Lindser kaldes a chro

ma ti ske, og Achromatismus eller Ophævelse af Farvebrydnin- 

gen er en nødvendig Betingelse for gode Lindser. Dog er det 

endnu ikke lykkedes fuldstændigt at hæve den cbromatiske Aberration 

ved en enkelt Li ud se.

Efter disse foreløbige Bemærkninger gaae vi over til Betragt- 

ningen af den Brug, vi gjore af eonvere Lindser til at forstørre 

en Gjeilstand eller deils Billede.
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Om det enkelte Mikroskop.

Ni have i det Foregaaende scet, at en. Gjenstand synes vs 

større, jo nærmere den kommer Diet, fordi derved Synsvinkelen gjo- 

res større; men vi have tillige gjort opmærksom paa, at der for 

denne Tilnærmelse til Diet var en ved den passende Synsvidde be- 

stemt Grændse. Medens nemlig Synsvinkelen bliver større med 

Gjenstandens Tilnærmelse til Diet, blive de fra Gjenstanden for 

stærkt divergerende Straaler Aarsag i, at Gjenstanden sees utydeligt, 

og kun, nnar de fra hvert Punkt af Gjenstanden udgaaende Straa

ler ere parallele eller kun svagt divergerende, formaaer vort Die at 

samle dem til et Billede paa Nethinden. Netop dette iværksættes 

ved at bringe en convex Lindse metiern den altfor nære Gjenstand 

og vort jØif. Betragte vi saaledes Fig. 1'2, da see Vi, at bi fia

Fig. 12.

F udgaaende Straaler efter deres Gjennemgang igjeunein Lindsen 

blive parallele, og anbringes derfor en Gjenstand i F eller imellem 

F og cy, dog nærmest F, kan der af de parallele eller lun svagt 

divergerende Straaler dannes et Billede paa Nethinden. Men paa
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den anden Side formane vi at see Gjenstanden under en større 

Synsvinkel ved den inellemffudte Lindse. Befinder f. Er. en Gjenstand

Fig. 13.

sig ved AB, sees den ikke, fordi den er for langt borte, eller med 

andre Ord, fordi Synsvinkelen bliver faa lille, at Billedet paa 

Nethinden ikke kan opfattes;«) men flydes Lindsen ind imellem Viet 

og Gjenstanden i en saadan Afstand, at de for stærkt divergerende 

Stiaaler blive parallele eller svagt divergerende, o: anbringes den 

t Lindsens Focus F eller noget indenfor den, ved A'B', faa er det 

aabenbart, at Vinkelen DCE er stone end Vinkelen ACB, og 

Gjenstanden vil sees i Retningen CD og CE eller under en større 

Synsvinkel, og tillige hensat i en saadan Synsvidde, under hvilken 

den uden Lindsens Mellemkomst ikke vilde ftes. Gjenstanden vil 

synes os saa meget større, som Vinkelen DCE er større end Viu- 

kelen ACB, eller saameget større som Afstanden fra A'B' til C 

eller Lindsens Breendvidde indeholdes i den passende Synsvidde af 

0,2a Graden af Lindsens Forstørrelse erholdes derfor ved 

at dividere Synsvidden med Biændvidden; jo mindre Divisor er, 

eller jo kortere Bræudvidden, desto større bliver Quotienten eller 

Lindsens forstyrrende Kraft; ben converere Lindse, som har en 

kortere Brcendvidde, forstyrrer ogsaa stærkere.

*) Den mindste Synsvinkel, under hvilken en Gjenstand cndnu kan sees, an

tages at udgjore */•> til 1 Minut; dog kommer her ilte blot Gjcn- 

standcns Form, men især Belysningens Grad samt Grunden, hvorpaa 

Gjenstanden viser sig, meget i Betragtning.
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3o større en Lmdses Omfang er, desto flere Lysftraalerkan der gaae 

gjennem bcnj man vil derfor baade kunne see en større og lysere Overflade 

gjennein en stor Lindse; Lysstyrken af to Lindser forholder sig som 

Quadræterne as deres Radier. Men da Randstmalerne maae hol- 

des borte formedelst den sphceriske Aberration, er det nødvendigt at 

indfimnke Synsfeltet eller ben Flade, som Diet paa engang 

kan oversee gjennem Lindseit, ved et Diaphragma. Paa den rig- 

tige Combination af den sphcerifle Aberrations Ophævelse og Syns

feltets Jndsircenkning og den deraf folgende mindre Lysstyrke beroer 

i hol Grad Godheden af en Lindse.

Tet almindeligste Materiale, hvoraf en Lindse forfærdiges, er 

det niaa være aldeles homogent, uden Blærer eller Ridser, 

aldeles gjennemsigtkgt og ufarvet. Saadanne convere Glaslkndser, 

der sædvanligt kaldes Louper, kan man erholde enten ved 

Støbning eller Slibning. Allerede for et Par Aarhundreder siden 

stobte Hooke (1656) og Hartsoeker (1674) smaa Glaskugler af 

en fin Glastraad og befæstede dem derpaa mellem to Blyplater; 

Della Torre smeltede Glaskugler ved Hjælp as Blæseroret, Butter- 

field ved Hjælp af fint Glasstøv, font han holdt i Lyset paa en 

iliaal; Sivright smeltede Kuglen mb i Aabningen af en Platin- 

plade, saa at den til samme Tid strar var indfattet. Endnu i den 

nyere Tid har denne Maade at forskaffe sig Lindser paa fundet Til- 

hængere; le Baillif støbte Glaskugler af fine Glasstcenger, medens 

Harting (1810) folger Sivrights Methode. Mm ved Glaskugler 

er den sphceriffe Aberration altid betydeligere; den kan vel formind- 

stes ved et Diaphragma; men Aabniugen bliver derved saa lille, at 

man kun kan oversee en meget lille Del af Gjenstanden,' font endda 

ikke er tilstrækkeligt belyst, og som er altfor nær Lindsen. — Man 

ogsaa forfcerdiget Lindser af andre Substantser; saaledes be

mærkede Stephair Gray, at de Pletter, som fandtes i Glaskuglerne, 

betydeligt forstørredes, naar han holdtKuglen tcrt op tilOiet, og han fandt 

derfor paa at bore et lille Hul i en Metalplade, hvori har, font en
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Draabe Vand, fom indeholdt Smaadyr; idet Draaben antog en 

sphcerist Form, forstørredes Dyrene. Hooke benyttede samme Jdee, 

idet han bragte eii Glaslindse i Berøring med en Vædffe, hvorved 

han altsaa erholdt en af en fast og en flydende Substauts sam

mensat Lindse. Brewster (1837) lededes sandsynligvis ved disse 

Forsøg til at anvende andre Vædsier, som havde en stærke, e Bryd- 

ningsevne end Vand, saaledes Svovlsyre, Oleum ricini og tjær 

Terpentin og canadisk Balsam, som han lod indtørre i Draabe- 

form paa en eller begge Sider af en Glasplade, og hvilke Lindser 

kunde bolde stg et helt Aar; han anvendte ogsaa Oienlindserne af 

Cyprinus alburnus og af andre smaa Fist. Alcohol og cetheriffe 

Olier, som bryde Lyset stærkt, «Jimne ikke benyttes, fordi de ere 

flygtige. Dog Mangelfuldheden af hint Materiale er indlysende.

Et fortrinligt Materiale til siebne Lindser afgive derimod 

UI del st ene. Brewster lod to Lindser forfærdige af en Rubin og 

en Granat og anbefalede 1813 Diamantlindser, som dog Ingen 

vilde paatage stg at slibe, forinden Pritchard (1826) under Gorings 

Vejledning fuldførte den forste Diamantlindse af mindre end een 

Millimeters Vmndvidde. Fordelen ved disse Lindser beroer paa deres 

større Brydningsevne, deres næsten fuldstændige Achromatisme og 

den formindskede sphæriske Aberration; denne er nemlig altid større, 

jo converere Lindsen er, og da Diamanten bryder Lyset overordeil- 

ligt stærkt, kan man udrette det Samme med en miitbre convex 

Diamantlindse som med en mere end doppelt saa convex Glaslindse; 

Synsfeltet kan derfor gjores større, ligesom ogsaa Afstanden fra 

Lindsen til Gjmstcmden forøges. Imidlertid have Diamantlindser 

ikke svaret til de Forventrlinger, man gjorde stg af dem; thi Kry- 

ftallisationen, den doppelte Refraction og Polarisationen, Arbejdets 

Vanskelighed ister Polituren i Forbindelse med den meget hoie Pris 

afgive saa betydelige Hindringer, at deres Brug ikke er bleven al

mindelig j -heller ikke har man ved Diamantlindser gjort nogen Op

dagelse eller sect Mere, end num nuomstunder iagttager med ethver'
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godt sammensat Mikrostop. Brugen af en enkelt stærk Lindse 

anstrcenger fremdeles i hoi Grad Viet; Synsfeltet er for lille, og 

Afstanden fra Gjenstanden bliver, naar Lindsen sial være meget 

stærk, alligevel saa ringe, at Lindsen næsten hviler paa den. 

En Wdelstenslindse kan derfor vel gives Fortrin for en Glaslindse, 

der ogsaa lettere kan befladiges, men ikke for det sammensatte Mi

kroskop. Benytter man Sapbir, Zircon, Topas eller nubre Stene, 

som have en doppelt Straalebrydning, maae de skjæres saaledes, at 

Lindsearen falder sammen ined Aren af den doppelte Brydning. 

Brelvster anseer Granaten for bedre end Spinellen.

En særegen Form have de saakaldte Cylinderlouper (lentilles 

o c i I d’oiseau eller coniopsides), til hvilke Brelvster først har givet 

Jdeen, der blev modificeret af Coddington (Tab. I. Fig. 1). Det er 

Glaskugler af omtrent | til £ Tommes Diameter, som ere ind- 

siebne i Midten i Retningen af deres Wquator, saa at Siderne 

enten ere tidhulede henimod Lindsens Midte eller indstaarne med en 

dyb Fure, i hvilken der anbringes et Diaphragma, der holder 

Randstraalerne borte. Saadanne Lvuper vise meget skarpt og tyde- 

ligt; men ogsaa her er Synsfeltet meget lille, og Lindsens Brcendvidde 

for kort, hvilket man har sogt at afhiælpe ved at give Cylinderens 

Overflader forsijellige samt svagere Krumninger og ved at udvide Syns- 

feltet ved en større Aabning i Diaphragma; men sone Følge heraf 

tiltager ogsaa den sphænske Aberration. Paa den anden Side har 

man (Stanhope) ogsaa gjort Cylinderloupens Krumning saa stærk, 

at dens Brændpunkt falder sammen med Lindsens Overflade; man er 

derfor nødt til at klæbe Gjeustemden fast paa Lindsen og holde ben 

op mob Lyset, naar man vil betragte den. Cylinderlouper ere i 

det hele taget ikke meget brugte; et Fortrin ved dem er det, at de 

uben Skade kunne dyppes ned i Band, da de kun bestaae af eet 

Glas.

De ovenfor nævnte Maugler ere i hoi Grad afhjulpne ved

2
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Doubletterne. Wollaston konstruerede forst 1812 en periskopist 

Doublet, bestaaende af to planconvere Lindser af samme Krurnning, 

der vare forenede med deres plane Flader, men dog adskilte ved et 

Diaphragma, hvis Aabning omtrent udgjorde af Doublet- 

tens Brcendvidde. Denne Dollblet har imidlertid den Feil, at den 

virker som en biconvex Lindse, ved hvilken ben chromatifle og spher- 

riske Aberration altid er stærkere end ved en planconver. Bedre er 

Wollastons mikroskopiske Doublet, konstrueret 1828. Dette 

Instrument ligner to Fingerbol, som ere studie i hinanden; i 

hver af bent er indfattet en planconver Lindse med den plane Flade 

mod Gjenstanden, som skal iagttages; hvis den krumme Flade vendte 

mod Gjenstandett, vilde den lettere tilsmudskes eller beffadiges. 

Breendvidderi af Lindserne forholder sig son: 3:1; den stærkere 

Lindse vender imod Gjenstanden. Pritchard modificerede Afstanden 

imellem Lindserne. Da Tykkelsen af Doubletten og den korte Brænd- 

vidde var til Hinder ved Dissectionen under Lollpen, medens den sphce- 

rifle og chromatifle Aberration næsten var hævet, coitjhuerebe Char

les Chevalier en anden Doublet, bestaaende af to planconvere, lige 

stærke, men ulige store Andser, som ligeledes vende de plane Flader imob 

Gjenstandeil, adskilte ved et Diaphragma; den større Lindse er nærmest 

Gjenstanden (Tab. l. Fig.2). Disse Louper giver jeg Fortrin for alle 

andre; hele Loupen er mindre tyk end de Wollastoufle, tillade flere 

Lysstraalers Gjennemgang, og der er tilstrækkelig Afstand imellem 

Loupen og Gjenstanden. Chevalier forfærdiger dem af forskjelli'g 

Brændvidde; han anbringer tillige en concav achromatist Lindse 

ovenfor Doubletten for at gjore Afstanden imellem Lindsen og Gjen- 

standen større ved stærke Forstørrelser. Pritchard har forfeerdiget

Triplets efter samme Princip som Doubletterne; den overste Lindse 

er den svageste; men Centreringen af disse Louper er meget vau- 

ffelig. Som Doubletter kunne ogsaa ansees de ældre Louper af 

Wilson og Fraunhofer, bestaaende af to planconvere Lindser, soin 

forenes i et Ror i forskjellig Afstand og med de confrere Flader
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vendte mod hinanden. Den Wilsonste Loupe -rugeS eiibitii hyppigt 

(Tab. I. Fig. 3).

Man kalder overhovedet en saadail Forening af flere Lindser 

et Li nd se sy st em; man vinder som anført derved, at Synsfeltet 

og Brændvidden ikke blive mindre, uagtet Forstørrelsen bliver stær

kere, og at der frembringes Achromatismus; er Sammensætningen 

tillige saaledes, at ikke blot den chromatiske, men ogsaa den sphce- 

riske Aberration (saavidt muligt) er fjernet, kaldes Lindsesystemet 

ap la na ti sk. Gjenstandene vise sig ved dem aldeles ikke omgivne 

af Farver, meget klare og med skarpe Contourer.

Loupen indsattes i Almindelighed i en Ring eller et lille Ror 

af Træ,' Horn, Metal o. s. v., af forstjellig Form, med eller 

uden særeget Haandgreb. Loupen er for bekjendt, til at vi her- 

skulde opholde os længere ved dens Brug. Man gjor bedst i 

nt besidde flere Lo uper af forskjellig Styrke; en Forstørrelse af 

indtil 20 — 30 Gange i Gjennemsnit vil i det hele være til

strækkelig; ønsker man en stærkere Forstørrelse, gjor man bedre 

i at tye til det sammensatte Mikroskop, med mindre Gjenstan- 

den er af saadan Beskaffenhed, at den ikke kan bringes under 

Mikroskopet, f. Er. ved Betragtning af Hud- eller Viensygdomme 

hos det levende Menneske; men i saadanne Tilfælde vil man neppe 

trænge til meget stærke Forstørrelser. Jo nærmere Loupen holdes 

Diet, desto større bliver Synsfeltet, jo fjernere, desto mindre; thi 

da kunne Randstraalerne ikke naae Viet; deraf den praktiske Regel 

at holde Loupen faa nær Viet som muligt, naar man vil oversee 

et stort Omfang af Gjenstanden. Kortsynede maae bringe Gjeustan- 

den noget nærmere til Lindsen end til dens Brændpunkt, for at Straa- 

lerne kunne komme mere divergerende til Diet; for Langtsyrlede 

gjcelder det Modsatte. — Planconvere Lindser fortjene Fortrinet for 

bieonvere, fordi den chromatiske og sphæriske Aberration er mindre 

og Synsfeltet større; man gjør ved disse Lindser bedst i at vende 

2*
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ben Plane Flade mod Gjenstemden, fordi Forstørrelsen bliver stær

kere og Synsfeltet større, naar man seer lodret ned igjennern Lind

sen; vender man den convere Flade mod Gjenstanden, er Forstør

relsen svagere; Synsfeltet er mindre, naar man seer lodret ned 

igjennem Lindsen, men bliver rigtignok større end i foregauende 

Tilfælde, naar man seer fljcevt ind igjennem Lindsens Rand.

Loupen fores sædvanligt paa fri Haand eller befæstes foran 

Diet med et Baand om Hovedet eller trykkes ind imellem Oie- 

æfclet og Pandebenet; men denne Methode er anstrcengende for 

Viet og hindrer dets Uddunstning. Bequemmere er det derimod at 

befæste Loupen paa et Stativ, for at have Hænderne frie, naar 

man vil præparere under den. Ett saadan paa et Stativ be- 

fcestet Loupe danner det enkelte Mikroskop (Microscopium 

simplex). *)

Det simpleste Stativ er en paa en horizontal Stang befæstet 

Ring, hvori man kan lægge den Loupe, man ønsker at benytte; 

hensigtsmæssigst er det, at Ringen er befæstet til Stangen ved et 

Kugleled, for at den kan dreies i alle Retninger. Den horizontale 

Stang befæstes atter ved en Klemme eller Skrue til en lodret Starlg, 

paa hvilken den kan flydes op og ned. Stativet maa hvile paa 

en tung Fod for ikke let at stodes omkuld; det kan ogsaa befæstes 

paa en større Plade, der tillige kan tjene som Bord, hvorpaa 

Gjenstandm kail præpareres.

Forstorrcr imidlertid Loupen stærkere, og er font Følge deraf 

Brcendvidden kun ringe, maa Bevægelsen af Loupen eller Gjen

standen reguleres Høiere paa Stativet. Dette skeer ved at anbringe 

et Drev paa den Stang, der bærer Loupen eller Bordet, eller paa

*) Benævnelsen Mi kro st op hidrerer fra Demisiano; Mikroskoperne kald

tes i ældre Tid ogsaa Conspicilia, Muscaiia, Pulicaiia, Smiciosco- 

pia, Engyoscopia (af ?yyvs nærved cg oxouéw jeg seer); den sidste 

Benævnelse har Dr. Goring i England atter villet indfere.
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begge. Ved stærke Forstørrelser bliver det desforuden nødvendigt at 

forandre Belysuingsmaadeu; thi det paafaldende Dagslys bliver 

utilstrækkeligt og maa forstærkes ved et under Objectbordet anbragt 

Reflerionsspeil. Det var Leeuwenhoek, font forst anbragte Re- 

sierionsspeilet (1668). Han benyttede til sine talrige Undersøgelser 

biconvere meget smaa Glas, som befæstedes imellem to gjennembo- 

rede Metalplader; Gsenstanden befæstedes paa en Naal, der ved 

Hjælp af en Skrue kunde bevctges i alle Retninger, og hvert Jn- 

strnment var scerstilt bestemt til en eller to Gjenstande, hvorfor halt 

altid havde flere hundrede til sin Disposition. Gjenstanden holdtes 

op imod Lyset, og beittie Frcnlgangsmaade benyttedes ogsaa as senere 

Iagttagere. Saaledes anvendte Wilson (1702) et Mikroskop, be- 

staaende af to Ror, som blev studte i hinanden; for Enden af hvert 

befandt sig en Lindse; den ene tjente til Forstørrelsen, den anden til 

Condensation af Lysstraalerne paa Gjenstanden, som anbragtes 

imellem begge, holdtes fast ved Hjælp af en Spiralfjeder og betrag- 

tedes ved at holdes op mod Lyset. Lieberkuhn befæstede Lindsen i 

et kort Messingrør midt i et concavt og poleret Sølvspejl; i den 

anden Ende af Røret befandt der sig ligeledes en Condensations- 

liltdse, som kastede Lyset paa Speilet og derfra paa Gjeilstanden, 

som var befæstet imellem begge Lindser. Lignende Mikroskoper benyt- 

tede Swammerdam, Lyonnel, Ellis, Cuff o. Fl.; men de ere nu 

ikke gjcengse.

Vi komme' senere til at omtale nølere de forskjellige Bclys- 

ningsappamter samt Objectbordet og dets Bebcegelse, naar vi komme 

til det sammensatte Mikroskop; thi Principerne for deres Anbrin- 

gelse og Anvendelse ere de Samme, ja visse Modeller af sammen- 

satte Mikrostoper kunne i faa Vieblikke forandres til et enkelt Mi- 

krostop ved Borttagelsen af den optiske Del og Anbringelsen af cit 

Loupe. Man har imidlertid ogsaa construeret særegne Stativer til 

enkelte Mikrostoper, bestaaende af en Søile, som enten har eu 

scerstilt Fod eller skrues fast i den Kasse, hvori Mikrostopet opbe-
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vares. Paa Seitens Midte findes et Drev, paa hvilket det i Mid

ten gjennemborede Objectbord bevæges op og ned; oventil findes 

en Ring til at optage Loupen; under Bordet er Belysningsspeilet. 

Paa andre Mikrofloper bevæges derimod Lindsen ved Drevet, og 

Bordet er ubevægeligt; man har ogsaa anbragt en finere Skrue til 

Bevægelsen ligesom ved det sannilensatte Mikroskop og kan overbo- 

vedet anvende de samme Apparater, Mikrometer, Camera clara 

osv. som ved dette. Forsijellige Modeller til enkelte Mikrofloper ere 

construerede af Ploßl, Pritchard, Roß, Chevalier, Naspail, le 

Baillif og Straus-Durckheim.
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Om det dioptrifl sammensatte Mikroskops 

Bygning.

Den større sphæriske og chromatiske Aberration ved en eilkelt 

Lindse eller Lindsesystem, det formindstede Synsfelt og Lys, den 

forøgede Anstrengelse for Diet, der sial iagttage, bcit ringe Afstand 

imellem Gjenstanden og Lindsell —• Mangler, som vi i foregaaende 

Afsnit have frenrheevet —- ere Aarsag i, at man saa godt som al- 

drig benytter det enkelte Mikroskop for at erholde en meget stærk 

Forstørrelse og i det hele ikke anvender Louper, der forstørre mere 

end 20—30 Gange. Man gjor derimod Brug af eii anden Egen- 

skab, som convere Lindser besidde, nemlig den at kunne sorstorre 

Billedet af en Gjenstand. Tænke vi os s. Er. Gjenstanden ab

Fig. 14.

stillet bag en Lindse, da udgaaer der fra a en Straalekegle af diver

gerende Straaler, som træffe Lindsens Overflade, derpaa brydes 

saavel ved deres Indtræden i Lindsen, som naar de forlade den, og 

tilsidst convergere foran Lindsen i Punktet A. Det Samme er Tilfældet 

med Straalekeglen fra Puilktet Ir; de divergerende Straaler bitte 

convergere paa den anden Side af Lindsen og forenes i Punktet B.
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Fra alle Plinkter imellem a og b vil der ligeledes udgaae Straale- 

kegler, som atter sanlles uiteUeiit A og B. Man erholder paa denne 

Maade et Billede af Gjenstanden ab i AB, men som bliver om

vendt.

For at et Billede stal dannes, maa Gjenstailden ikke befinde 

sig i Lindsens Brændpunkt; thi da blive Straalerne parallele og 

forene sig ikke paa den anden Side af Lindsen; ligesaalidt maa den 

befinde sig indenfor Brændpunktet, i hvilket Tilfælde Straalerne 

paa den anden Side af Lindsen endog blive divergerende; af dette 

Forhold have vi forhen gjort Brug til Forstørrelsen ved det enkelte 

Mikroskop. Gjenstanden maa tvertimod befinde sig udenfor Lind- 

sens Brændpunkt; thi kun i dette Tilfælde konvergere Straalerne 

paa den anden Side af Lindsen (see Fig. 7). Befinder Gjeustan- 

den sig i den doppelte Afstand af Lindsens Brændpunkt, bliver 

Billedet netop ligesaa stort fom Gjenstanden; ligger Gjenstanden 

udenfor den doppelte Brændvidde, bliver det endog mindre end 

Gjenstanden. Men hermed opnaaede vi ikke vor Hensigt at erholde 

et forstørret Billede. Gjenstanden maa derfor anbringes i Mellem

rummet imellem Lindsens enkelte og doppelte Breendvidde, og saa nær 

Brændpunktet som muligt for at erholde et stort Billede.—> Billedet 

viser sig kun tydeligt, naar det opfanges paa det Sted, hvor alle 

Straalekeglernes Spidser dannes; hvis man lader Straalerne fort

sætte sig, f. fir. i nærværende Tilfælde udenfor AB, bliver Billedet 

utydeligt. Billedets Størrelse forholder sig til Gjenstandens, som 

dets Afstand fra Lindsen forholder stg til Gjenstandens Afstand fra 

Lindsen. Jo eonverere Lindsen er, desto nærinere maa Gjeilstanden 

bringes Lindsen; men desto fjernere dannes ogsaa Billedet og bliver 

saameget større.

Lader man Straalerne gaae gjennem een eonver Lilldse, bliver 

Billedet omvendt; lader man dette Billedes Straaler gaae gjennem 

nok en Lindse, bliver det nye Billede opretstaaende, oß. nfa it kan 

paa denne - Maade ved Attvettdelsen af een eller flere Lindser erholde



25

"Endte eller opretstaaende Billeder. En omvendt Gjenstand frem

bringer naturligvis et opretstaaende Billede, naar det dannes ved 

een Lindse.

Anvender nmn nok en Lindse for at forstørre Billeder, har

man et sammensat Mikroskop (Miscroscopium compositum); 

forsaavidt Billedet dannes ved en Lindse, kaldes det ogsaa det 

dioptrisk sammensatte Mikroskop til Foiskjel fra det 

kaioptrisk sammensatte Mikroskop, ved hvilket Billedet 

dannes ved et Hulspeil, og hvorom Talen stal være senere.

Theorien om det sammensatte Mikroskop er let at forstaae, 

naar vi erindre de tvende forhen anførte Egenskaber, som con- 

vere Lindser besidde, idet man ved dein kan forstørre en Gjenstand

Fig. 15.

og forstørre dens Billede. Det sidste steer ved Lindsen OV; de di- 

ver'gerettde Lysstraaler fra Gjenstanden ab lader man fortsætte sig saa 

langt, at det forstørrede Billede iletop kommer i Brændpunktet af 

den anden Lindse OR. Betragtet igjennem bemie bliver Billedet for- 

storret efter de famine Love font ved Forstørrelsen af en Gjenstand 

med en Loupe. Efterat altsaa Billedet af ab er dannet ved AB, be- 

tragtes det igjeimem Lindsen ÖU og sees i Retnirigen K V og OB' 

som A' \y. '

Mari kalder Lindsen O V, hvorved Billedet dannes, og som er nærmest 

Gjenstanden (Objectet) Objec tivet; Lindsen OR, hvorved Billedet for- 

ftorres, og som er nærmest Diet, kaldes O c ula ret. Objectivet og
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O -u la re t anb rn igkS hve rt i s in E nde a f c l S ie r, og m u lle in  O h  

je ttiw t og D cu fo re i ftnbeB m  fitrflU t S inds t, 6o lle rti» linb fen .  

S ta tt be fas teS P aa -t E taN v, d -r tillig« (’««  O tj--tl> °> d-I 

og B -lhsm ng«°P P » r->« °t. W  v ille gM - °s»m ,»m tck jcnd lc  

m ed d isse M ikroskope ts H ovedde le .

a. Om Mikroskopets Hoveddele.

O pdage lsen a f de t sam m ensa tte M ikros top m aa tilflrives H o l

læ nde ren Z acha rias Jansen e lle r Jansz 1590 ; hans M ikroskop be 

s tod a f e t K obbe rro r a f se r F ods Læ ngd e og en T o illn les G jen -  

nem sn it. H a il fo rce rede e t saadan t J» ts trum e> lt til E rkehe rtug C arl 

A lbe rt a f V ste rrig , som gav de t til en ho llandsk M chytltift C or- 

ne lü ls D rebbe l, de r sene re b lev A stronom  hos Jacob den fø rs te i 

E ng land , hvo rhen han b rag te In s trum en te t 1619 , og hvo r de t 

v is tes  V ore lli og fle re  a n d re  Læ rde . F le re  tilsk rev de rfo r D rebbe l W re it 

fo r O pdage lsen ; ogsaa F on tana paastod a t have g jo rt denne O p 

dage lse a lle rede 1618 . B rugen a f- sam m ensa tte M ikroskope r b lev  

na rt m ege t udb red t, og ib land t de tid lig s te m aae næ vnes dem as  

H ooke (1656 ), E ustach i» D iv in i (1 .668 ), G riende l (1687 ), P h i

lippe B onnan i (1698 ) og Z ahn (1702 ). H ookes  M ikroskop  havde  

en D iam ete r a f 3 T om m er , en Læ ngd e a f 7 T om m er og kunde  

fo rlæ nges ved H jæ lp a f fire  R ør, som va re s tud ie i hve rand re ; de t 

bes tod a f e t lille O b jec tiv , en C o llec tiv lindse og e t s tæ rk t O cu la r. 

D iv in is bestod as de tre sam m e  D e le ; m en  O cu la re t va r sam m ensa t 

a f to p lanconve re L indse r, hvo rved S yns fe lte t b lev s tø rre , F o rs to r- 

re lsen  s tæ rke re og  den  sphce ris ie  A be rra tion m ind re ; m en  O cu la re t va r saa  

s to rt som de t F lade a f H aanden , m edens  T ubus havde T ykke lsen a f 

en M ands Laa r; og dog kunde han m ed de tte co lossa le ons trum en t 

kun d rive F o rs tø rre lsen til 143 G ange . E ndnu ubeguennne l  e va r  

B onnan is M ikro flop , som va r ho rizon ta lt, bevce gedes ved e t D rev  

og u rod tog Lyse t fra en  Lam pe ved C oncen tra tion ig jennem  lo  G las-  

lindse r. G riende l beny ttede to p lanconve re  L inds te til a lle tre  G las ,
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saa at der i det hele var 6 Lindser. Zahn construerede blandt 

Andet et Doppelmikroskop til begge Dine. Hvad der især gjorde 

disse og andre ældre Mikroskoper ufuldkomne, var Vansieligheden i 

at frembringe achromatiske Objectiver, og enbog esterat Chester More 

Hall (1729), ledet ved Studiet af det menneskelige Vies Bygning, 

maastee ogsaa efter Gregorys (1713) Ideer desemgaaende, havde 

opdaget Achromatismen ved Foreningen af to forstjellige Arter af 

Glas, blev de mikroskopiske Lindser dog endnu længe efter ikke con- 

struerede ester dette Princip; selv Dollond, sonr construerede achro- 

matiste Teleskoper 1757, anvendte ikke Achromatismen ved Mikro- 

stopet. Forst 1774 foreslog Euler achromatiske Objectiver til Mi- 

kroskopet, og hans Forflag bragtes i Udførelse fire Aar senere af 

Ricolai Fuß ved Forfærdigelsen af et Objectiv af tre Lindser, hvoraf 

den første og tredie vare af Crownglas, den anden af Flintglas. 

Wpinus (1784) Forsøg i sanune Retning vare uheldige, og Lind- 

serne af Charles (1800—1810) vare neppe achromatiske. Vrew- 

fters (1812) Lindser af Glas og Vædsker af forskjellig Tæthed havde 

ingen praktist Anvendelighed. Ester Hartiilg stal Herman vair Deyl 

(1807) have sorfærdiget fortrinlige achromatiske Objectiver. Dog 

blev først Fraunhofers (1811) achromatiske Mikroskoper anvendte til 

egenligt videnskabelige Undersøgelser, medeils Mikrostopet forhen niere 

havde tjent som Legetøj og til Fornøjelse. Fraunhofers Objectiv 

bestod af en eneste achromatist Lindse, hvis Glas ikke vare forenede; 

den coilvere Side af Lindsen vendte mod Gjenstcmden; Forstørrelsen 

var kun svag og Synsfeltet lille; men Billedet var renere og stær

kere belyst end ved ikke achromatiske Objecliver. Med Fraunhofer 

begyndte en nyWra iObjectivernesForfcerdigelse. Imidlertid var 

den sphærisie Aberratiori ikke hævet, fordi hans Objectiv kun bestod 

af een Lindse, der maatle have en meget stærk Krumning, og sonr 

derfor var meget vanskelig at slibe. Det var derfor en vigtig Op- 

dagelse, at Selligue farldt paa at forene flere svagere Lindser for 

at frembringe en startere Forstørrelse. 1824 udførte Vincent og
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Charles Chevalier efter SeNigues Aaret forud fattede Idee et Ob- 

jectiv, -estaaende af 4 Lindser, som vare skruede paa hverandre, og 

hver bestod af et planconcavt Flintglas og et biconvert Crownglas, 

som vare forenede nled deres tilsvarende Flader; ved dette Objektiv 

var vel den chromatifle Aberration meget formindsket; men da den 

convere Flade af Lindserne vendte mod Gjenstanden, forogedes den 

sphcerifke Aberration, uagtet man havde gjort Lindserrees Aabning 

meget snever. Charles Chevalier forandrede derfor Objektivet saaledes, at 

den plane Flade vendtes imod Gjenstanden, og forenede Glassene i 

hver Lindse ved Hjælp af Terpentin eller canadisk Balsam; herved 

hindredes ikke blot Fugtighed og Støv i at trænge ind irnellem 

Lindserne; men man undgik ogsaa Lab af Lys foraarfaget ved de 

gjentagne Brydninger af de mod hinanden vendte Flader af Lind- 

serne. Dcrpaa udførte Tulley i England ester Gorings Anvisning 

1824 og 1825 og endelig ogsaa Amici i Italien 1827 achroma- 

tifle Objektiver.

Selligues forste Jdee, at ffnie flere achromatiske Lindser paa 

hverandre, i Forening med Chevaliers Forbedringer, bringes endnu 

i Anvendelse ved de for Oieblikket brugelige Objectiver. Man 

vinder ved denne Fremgangsnlaade, at Lindsernes Aberrationer gjen- 

sidigt hæve hverandre, og at de altsaa blive aplanatiskei Optikeren, 

sone sammensætter Objectivet, maa derfor altid have en stor Mængde 

at vælge imellem for at passe de Lindser sammen, som give det 

reneste Billede. Da de enkelte Lindser tillige ikke have famine 

Brerndvidde, er det ikke ligegyldigt, i hvad Orden man forener sine 

Lindser, naar man vil undersøge en Gjenstand; men man maa be

holde den Orden, hvori de ere sammenstillede af Iilstrumentmageren. 

Saaledes følge Objectivlindserne af Schiek og Pløpl i den Orden, 

bvvri Lindserne ere betegnede med Numrene 1, 14~2, I+'’4-3, 

24-34-4, 34-44-5, 4+54-6, 54-64-7, hvilken sidste er beti 

stærkeste Forstørrelse; man tør ikke vilkaarligt forene 24-1+5 osv. 

Chevalier, Oberhäuser og Fl. medgive deres Mikrofloper besteinle
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Sæt af Objectiver af forskjellig Styrke, bestaaende af 1—3 Lindser; 

limit sparer derfor her Uleiligheden med at strue Lindserne paa 

hverandre; de tilsmudskes »lindre let, fordi limit aldrig behøver at 

skrue dem fra hverandre; tilmed er den Maade, hvorpaa hele Ob

jektivet ved Hjælp af to Hager befæstes i Diøret, langt bequemmere 

end den besværlige og tidsspildende Skruen af de enkelte Lindser. 

Saadanne afdelte Lindsesystemer fortjene derfor Fortrinet (Tab. I. Fig. 4).

Hvad der foruden Aberrationernes Ophævelse udmærker vore 

Objectiver fra ældre, er det stærkere Lys, det renere Billede, delt 

stærkere Forstørrelse, soul man forhen ni natte op n aae ved et stærkere 

Ocular, hvilket altid giver et siettere Billede, fremdeles den ftørre 

Afstand af Objectivet fra Gjenstanden. Jo stærkere Forstørrelsen er, 

r . desto nærmere kommer Objectivet til Gjenstanden; Tilnærmelsen 

maa i det hele ikke blive under | Linie; bliver den mindre, hal- 

man Vanskelighed ved at bedække Gjenstanden med et tyndt Glas; 

Objectivet tilsmudskes let eller bedugges, naar der fordamper 

Fugtighed fra Gjenstanden, og lider ved den hyppige Aftørring. 

Jo større Afstand der er imellem Objectivet og Gjenstanden, naar 

den er i Brændpunktet, uben at Forstørrelsen derved bliver ringere, 

desto bedre er Objectivet; dette er en af Fordringerne til et godt 

Objectiv. For at forøge Afstanden imellem Objectivet og Gjcnstan- 

den og forstørre Synsfeltet har Charles Chevalier construeret et 

Objectiv bestaaende af to Lindser, imellem hvilke Afstanden kan for

andres ) dog er Forstørrelsen mindre end ved de sædvanlige Objectiver. 

Amici forfærdiger to Eliter af Objectiver, til Betragtning af Gjen

standen med eller uden Bedækning af en Glasplade. Brunner skal 

forfærdige Objectiver med ulige store Afstande mellem Lindserne.

Gjennem Ocularet betragter man det ved Objectivet dan

nede Billede, som man altsaa seer i den omvendte Stilling af 

Gjenstanden. Forben benyttede man til Ocularet fint en enkelt 

meget stærk Lindse for at bøde paa den svagere Forstørrelse afOb- 

jeetivet; men som Følge heraf maatte Synsfeltet indskrænkes bety-
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deligt, og Aberrationerne vare ikke fjernede. Der findes derfor 

nuomstunder i ethveU godt Ocular en Lindse anbragt imellem Ob- 

jectivet og det Sted, hvor Billedet dannes. Denne Lindse kal- 

des Collectivlindsen; den er planconver ligesom den egenlige 

Ocularlindse og vendes ligeledes med fut eonvere Side mod Objec- 

tivet; beit er to til tre Gange saa bred og Krumningens Radius 

i Almindelighed tre Gange saa stor font Ocularlindsens; imidlertid 

gjores ben snart stærkere snart svagere. Hosstaaende Figur forklarer 

Virkningen af Collectivlindsen. Ved Hjælp af det achromatiske 

Fig. Iß.

Objectiv OV dannes det omvendte Billede a'b' af Gjenstanden ab. 

Men idet Collectivlindsen CV skydes ind imellem Objcctivet OV 

og Ocularlindsen OR, brydes Straalekeglernes Spids, og Billedet 

dannes allerede i AB, netop i Brændpunktet af Ocularlindsen OR. 

Fra dette Billede udgaaer der divergerende Lysstraaler, som træffe 

Viet, hvorpaa Billedet betragtes ved Ocularlindsen OR og sees 

forstørret i Retningen AA' og BB' som A'B'. Ved (>ollectiv- 

lindsen bliver Billedet vel mindre; thi som man vil see, er AB 

mindre end a'b' ; men det bliver lysere, og man kan over- 

see en større Del af det eller erholder et større Synsfelt. Den 

vigtigste Hensigt med Collectivlindsen er imidlertid ut korrigere saa-
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vel den sphæriske som chromatiske Aberration; ben sidste kunde vel 

hæves ved en achromatisk Sammensætning af Crown- og Flint

glas, den sphæriske ved Anbringelse af et Diaphragma; men herved 

vilde Synsfeltet blive meget indskrænket. Imidlertid anbringes dog 

et Diaphragma mellem Ocularlindsen og Collectivlindsen for at 

holde Randstraalerne borte; men Aabningen behøver ikke at være 

saa lille som i nævnte Tilfælde (Tab. I. Fig. 5).

Imellem Ocularlittdsen og Collectivlindsen maa der være en 

bestemt Afstand, for at Billedet netop kart komme i Brændpunktet 

af Oeulaiklndsen. De forelles derfor i et Rør, som er sværtet paa 

sin Jndside for at hindre Tilbagekastning af Lysstraaler fra Norets 

Vægge. I Almindelighed ere de forenede uden at kunne bevæges 

imod hinanden, og Afstanden maa være afpasset saaledes, at Aberra- 

tionerne tillige ophæves ved det tilsvarende Objektiv. Rigtigst vilde 

det derfor være kun at benytte et Oeillar til samme Objektiv, og 

naar man tipie fjender sit Mikroskop, finder man ogsaa snart, at 

eeit Forening er bedre end en anden, eller at det reneste Billede 

kun erholdes ved et vist Oculars Sammenstilling med et vist -Ob

jectiv. Dog anvendes som oftest det samme Ocular til flere Ob- 

jeetiver, og dette lader sig ogsaa gjore, naar der ikke er stor For- 

stjel i Objective, nes Aberrationer. Amici bar af denne Grund og

saa indrettet Okularer saaledes, at Ocularlindsen kan bevæges fra 

og til Collectivlindsen, og dette er især hensigtsmæssigt, naar Mi- 

kroskopets Nør snart gjøres kortere eller tangere for at opnaae en 

svagere eller stærkere Forstørrelse, hvorom vi strar skulle tale.

Man har to Arter afOcularer: Campanis, som er det oven

for beskrevne, hvor Billedet dannes imellem Ocularlindsen og Cvl- 

lectivlindsen, og Ramsdens, hvor Billedet dannes foran Collectiv- 

lindsen; dog er saavidt mig bekjendt de sidstnævnte Ocularer, som anvendes 

ved nogle astronomiske Kikkerter, endnu ikke benyttede ved Mikroskopet.

Ocularerne have foifkjellig Styrke; de stærkeste ere indfattede 

i de korteste Ror. Ved Plößls og SchieksMllikroskvper sindes 4
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esser 5 Ocularer, deriblandt et aplanatisi, som viser lysere og star- 

pere, især egner sig til Betragtning af uigjennemsigtige Gjenstande, 

men har et mindre Synsfelt og giver en ringere Forstørrelse; 

ved Chevaliers Mikroskoper findes i Almindelighed færre Ocularer; 

tvende, et svagere og et stærkere, ere i Regelen tilstrækkelige. 

Roret, hvori Lindserne ere befæstede, stal være cylindrisk og need 

Lethed lade sig skyde ind i Mikrosiopets Ror; at sirue det paa er 

tidsspildende; ved conifle Ocularer, saaledes som Oberhäuser for- 

fcerdiger dem, kan Centreringen af Lindserne let gaae tabt, fordi 

de ikke sidde saa fast i Mikrosiopets Ror; Centreringen af alle 

Lindserne, saa at alle Lindsearer i hele Mikrostopet ligge i een 

lige Linie, er en absolut Betingelse for at erholde et godt Billede.

• Tvers over Aabningen af Diaphragma anbringes hyppigt fine 

Traade af Spindelvæv eller Silkeornispind; de tjene dels ved Maa- 

linger, dels ere de ret bequemme, naar man vil forevise en Gjen- 

stand for nrindre Ovede, som da lettere kunne finde den, naar deil 

sees tæt ved en af Traadene.

Paa Ocularet kan man befæste en Papsiive, især naar man 

arbeider med et horizontalt Mikroskop, fvr at holde alt andet Lys 

borte end det, der falder paa Gjenstanden; Billedet viser sig lysere, 

idet flere Lysstraaler falde ind i Diet igjennem den lldvidede Pllpil, 

og dct andet Oie trættes mindre ved at holdes aabent eller ved. at 

see mod Lyset. Ogsaa har Charles Chevalier paa Ocularet befæstet 

et lille Ror ined et Prisme, hvis Grundflade vender imod Norets 

Vægge. Hensigten hermed er at vende Billedet om, medeils det 

etters staaer omvendt; naar Gjenstanden f. Er. bevæges fra hoire til 

venstre, gaaer Billedet i ben modsatte Retning, hvilket kan forstyrre 

Begynderen. Er man engang vant til at see Billedet gaae i ben 

modsatte Retning af Gjenstandens Bevægelse, er dette Apparat vist

nok overflødigt.

Objectivet og Ocularet befæstes 'paa de forhen angivne Maa- 

der i Mikrosiopets Rør. Det er en hul Metalcylinder, der af
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samme Grund som Ocularet er sværtet paa sin Indside og ligeledes 

forsynet med et Diaphragma til Udelukkelse af Nandstraalcrne. Det 

er ikke ligegyldigt, hvor langt Noret er; thi vi have forhen feet, at 

Billedet dannes desto fjernere, men tillige bliver desto større, jo nærmer# 

Gjenstanden kan bringes Lindsen; gjør inan derfor Roret længere, dan

nes Billedet paa et fjernere Sted, idet Straalerne vedblive at divergere, 

eller med andre Ord Billedet bliver større, idet Gjenstanden til samme 

Tid bringes nærmere Objektivet. Men hvad man i dette Tilfælde vinder 

i Størrelse, taber man let i Tydelighed øg kan kun oversee en 

mindre Del af Billedet. Gjør mail paa den anden Side Røret 

kortere, saa maa man anvende et stærkere Ocular for at erholde 

samme Forstørrelse svin forhen. Der maa derfor sættes visse Grcend- 

ser for Rorets Længde, for at man ikke ved et for kort Ror stal 

tvinges til at bruge et meget stærkt Ocular, ved hvilket Billedet 

formedelst de større Aberrationer altid bliver flettere, og heller ikke ved et 

for langt Nor stal erholde et utydeligt Billede, ringe Belysning og 

formindsket Syttsfelt. Hertil kommer endnu, at et meget langt 

Ror gjør Mikroskopet ubequemt, især naar man benytter det i lod- 

ret Stilling.— Naar Roret er meget langt, er det gjerne delt i to 

eller flere Stykker, fom kunne skydes i hverandre og helst bevæges 

ved et Drev, for at Lindsemes Centrering ikke skal gaae tabt. For- 

øvrigt kan Rorets Forlængelse enten siee ved Bevægelse af den Del, 

hvori Ocularet er anbragt, etter af den Del, hvori Objektivet fin

des, saaledes font jeg har ladet det udføre af Charles Chevalier paa 

hans større Model.

Et seereget Middel til at forstærke Forstørrelsen uden For- 

læugelse af Noret blev først anvendt af Selligue. Han anbragte 

en concav Liudse mellem Ocularet og Objectivet, hvorved Billedets 

Straaler spredtes stærkere, forinden det betragtedes ved Ocularet. 

Den erstattedes senere i Fraunhoferfte Mikrostoper af en achromatisk 

concav Lindse. Man vinder herved vel, at Gjenstanden kan brin

ges fjernere fra Objective!) men formedelst den tiltagende spbcerifte
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Aberration taber man i Tydelighed af Billedet, og denne Methode 

benyttes derfor neppe mere.
Paa dette Sted fortjener endnu det saakaldte pancratiske Mi- 

kroffop at omtales, da Forstørrelsen netop tilvejebringes ved Rorets 

Forlængelse. Det blev først konstrueret ved Chevatlier (1811) efter 

Anvisning af Fischer i Moskou. Det ved Objectivet dannede Bil- 

lede betragtes her ved Hjælp af et sammensat Mikroskop (altsaa et Olør 

med Objcctiv og Ocular), som kan siydes op og ned i det (Rør, 

hvori Objectivet er befæstet; med Forlængelsen af Røret stiger For

størrelsen. I dette Mikroskop viser Billedet sig i famine Stil

ling som Gjenstanden, og ikke omvendt. Jstedetsor det indvendige 

Objcctiv har Merz (1843), Fraunhofers Efterfølger i Ännchen, 

anbragt en aehroniatisi concav Lindse, hvorved hele Mikroskopet bli- 

ver kortere, men Billedet kommer til at staae omvendt; han har 

tillige gjort Ocularet bevægeligt for sig.

Mikrosiopets Ror med det i samme anbragte Objectio 

og Ocular udgjor den egenlig optifle Del af Mikroftopet. For 

nøiagtigen at regulere alle Bevægelser befæstes Roret paa et S t a- 

tiv; dette bærer tillige Objectbordet og Belysningsapparatet, om 

hvilke vi stulle tale scerfiilt. Stativet maa besidde Soliditet 

og Tyngde for at staae fast, og maa ikke være for compliceret i 

sin Sammensætning. Det bestaaer af en Fod og af en Soile, 

font tærer de ovenfor nævnte Apparater. Som Fod- benyttes ved 

flere Mikroskoper Kassen, hvori Mikroskopet opbevares, idet Sollen 

flaues fast paa dens øverste Flade; denne maa i dette Tilfælde ikke 

tillige danne Laaget, som man vilde have nødigt at aabne, naar 

man vilde udtage en eller anden Gjenstand as Kassen. Aaai 

Soklen er anbragt paa denne Maade, staaer hele Mikroskopet vel 

tennnelig fast og sikkert; men da det hviler paa en stok illade, vil 

man oste have Uleilighed med at stille Kassen noiagtigt horizontalt, 

hvilket vi senere ville finde at være nødvendigt for Iagttagelsen. 

Paa andre Mikrosioper hviler Soilett paa en særegen flad eller høi
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tung Cylinder (Oberhäuser); ogsaa her kan den samme Ulejlighed 

med den horizontale Stilling indtræde. Bedre er det, naar Søllen 

hviler paa en Trefod, som man kan slaae sammen, naar Mikro

skopet gjemmes; det staaer maaskec mindre fast, men kan lettere 

stilles horizvutalt, især naar der under hver af Trefodens Grene 

er anbragt særegne Stilleflruer.

Foden bærer en rund, tre- eller firekantet Spile. Deils Høide 

og øvrige Indretning fetter sig tildels efter den Stilling, hvori 

man vil bruge Mikroskopet. Benytter man Mikroskopet i lodret 

Retning, saa at man betragter Gjeilstauden ovenfra nedad, maa 

Sollen ikke være for boi, hvorved Mikroskopet bliver ubequemt 

at benytte, naar det er opstillet paa et sædvanligt Bord. Jagtta- 

ger man beitmob Gjeilstauden i horizontal Retning, er Heiden 

temmelig ligegyldig; dog ville vi faae at see, at det for Afteg

ningen af Gjenstanden er hensigtsmæssigst, at Afstanden fra Ocu- 

laret til Bordet, bvorpaa Mikroskopet staaer, netop er lig Syns

vidden. Søllen kan i Almindelighed ved Hjælp af et Led knækkes 

i Midten, hvorved Mikroskopets Ror antager en horizontal eller 

ftraa Retning, naar det forben stod lodret. Objectbordet, bvorpaa 

Gjenstanden befinder sig, folger da enten med, og man anstiller 

Iagttagelsen ved at see lige mob Lyset, eller Objectbordet forbliver 

ubevægeligt; i sidstnævnte Tilfælde inaa Mikrostopets Ror knækkes 

og et Prisme indsættes i Knæet for at forandre Lysstraalernes Rct- 

ning; Prismet maa da helst anbringes saa nær Objectivet font mu

ligt, for at Afspeilingen desto snarere kan finde Sted, forinden 

Billedet betragtes ved Ocularet.

Forbindelseit af Mikrostopets Rør med Stativet er enten saa- 

ledes, at Noret kan bevæges paa Stativet eller er ubevægeligt. 

Røret kan bevæges ved at skydes op og ned i et andet 91 ør, idet 

man benytter Gnidningsmodstanden; dog er denne Maade at for

kaste, fordi Gnidttingsmodstattden kan blive for stærk, naar Reret 

anløber, eller for svag, naar det flides. Bedre bevæges det derfor 

3»
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ved Hjælp af et Drev, i hvilken Hensigt der paa den bageste Flade 

af Seilen er anbragt en Række af Tænder» hvori en Skrue nøi- 

agtigt griber ind; undertiden bærer Søllen en mindre Søile, hvor- 

paa Bevægelsen skeer, eller den grovere Bevægelse tilveiebringes ved 

Drevet og bcit finere ved Hjælp af en særskilt Skrue; den fillere 

Skrlie er dog tennnelig overflødig, naar man forst har faaet nogen 

Dvelse i at bruge Drevet; men det maa være godt forarbejdet og inb> 

fattet saaledes, at Bevægelsen hverken bliver for fast eller for los 

og skeer i en aldeles lodret Retning uden at rokke til Siderne. —• 

Er derimod Mikroskopets Ror ubevægeligt, maa Objectbordet kunne 

bevæges op og ned ad Soilen ved de samme Hjcelpeniidler som ellers Otoret.

Stativet og Drevet -fikMHItzrS ns Meöslng ettW>.Mnal; det

' sidste ruster let, hvilket gjor Bevægelserne vanskeligere, hvorfor et 

v Messillgdrev iliaaffee er at foretrække, uagtet Tænderne i Tidens

Længde lettere siides.

'■ f Som særegne Bevægelser ved forstjellige Modeller af Milro- 

sioper ville vi endnu her frenlhceve en roterende Bevægelse af Ro

ret (Anlici og Oberhäuser), hele Stativets Fjernelse fra Objectbor

det, saa at dette bliver frit til at præparere paa (Oberhäuser), bio

rets Dreining i horizontal Retning (Charles Chevalier), faa at 

man kan vise Gjenstanden til en anden Jagttager, der sidder ved 

en anden Side af Bordet, bvorpaa Mikroskopet staaer. Paa Che

valiers Mikroskoper kan man dreie Noret saaledes, at Objectivet 

lægges horizontalt, hvilket er bequemt, naar man vil skifte det; 

egsaa fan mail paa hans mindre Model vente hele Roret og Ob- 

jectbordet saaledes om, at Objectbordet veilder opad, og Objectivet 

staaer under det; man betragter altsaa Gjenstanden nedenfra. Heraf 

kan man gjore Brug, naar man under Mikroskopet vil arbeide^ned 

chemiske Neagentier, som let kunne tilsmudske eller beskadige Objec- 

' tivet, eller naar man vil opvarme Objectbordet, i hvilket Tilfælde

Dampene fra Gjenstanden vilde slaae sig paa Objectivet og 

fordunkle det; Objectglasset, som man her benytter, maa ved
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stærkere Forstørrelser ikke være for tykt. Forøvrigt ville vi ikke op

holde os længere ved Stativet, da man langt lettere kan er

holde et Vegreb om de forfljcllige Mikroskopers Bygning i 

Almindelighed, naar man blot engang har sect dem, end'ved at 

give en detailleret og trættende Beskrivelse af bem. Beskrivelsen as 

dem har ogsaa mindre praktisk Værd; det kommer mindre an paa 

Modellens compendiose Jndretning end paa Lindsernes Godhed, paa 

Vanen i at omgaaes et og samme Instrument — og paa det 

øvede Die.

Objectbordet tjener til Underlag og Befæstning af Gjen- 

standen, som sial undersøges. Det bestaaer af en i Midten gjen- 

nemboret Messingplade, hvis Aabning svarer til Midten af Objec- 

tivet, og som ikke maa være for lille, da den stal tjene til Lysets 

Gjennenlgang fra neden. Det maa besidde en vis Soliditet og 

have en ■ passende Størrelse (2—3" bredt, og 4" langt) for at 

man fait præparere paa det. Overfladen maa vcere aldeles plan, 

samt sværtet og ikke poleret, for ikke at reflectere Lys paa Objectivet; 

bedst er det at belægge Bordet nled en sort matfleben Glasplade for 

at hindre Indvirkning af Fugtighed, Syrer osv. paa Metalpladen. 

Paa Bordet findes gjerne nogle Klemmer, hvormed man fan 

holde Pladen, hvorpaa Gjenftanden hviler, fast; de klemme ofte ved 

Hjælp af en under Bordet anbragt Spiralfjeder; men det er be- 

quemmcre, at de cre løse. Ogsaa findes hyppigt i Bordet en Aah'- 

nittg til at anbringe et Belysningsspeil til Belysning fra oven.'

Objcctbordets Jndretning varierer ligesaa meget som Stativets. 

Den øvede Iagttager lader sig note med den simple Plade. Men 

for den mindre Ovede er det bequemt, at de Bevægelser, bei* ere 

nødvendige under Jagttag elsen af Gjenftanden, naar man puffer at 

flytte den frem -og tilbage under Objectivet, futme reguleres nøi'ere. 

Man har derfor inbrdtet Pol det saaledes, at det kan dreies om sin Are 

(Oberhäuser), hvorved man vinder, at Gjenstandett kan belyses fra 

alle Sider; eller sammensat det as to paa hinanden liggende Plader,
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hvis Bevægelse udføres ved to Skruer, hvoraf den ene kan føre 

Pladen i Retningen forfra bagtil, den anden i Retningen fra Side 

til Side. Lader man begge Skruer virke paa engang, gaaer Pla- 

den oft følgelig den paa samme stg befindende Gjenstand i Retnm- 

gen af Diagoiraleu for Kræfternes Parallelogram. Da man til 

denne Bevægelse maa benytte begge Hænder, har Tyrrel paa en 

sindrig Maade anbragt begge Skruer paa een Side af Bordet saa- 

ledes, at den ene Skrues Are er gjennemboret for at optage den 

anden i sig; man kan paa denne Maade med een Haand be- 

veege Bordet saavel forfra bagtil og fra Side til Side, som ogsaa, 

ved at omfatte begge Skruer paa engang, efter Retningen af Dia- 

gonalen for Kræfternes Parallelogram. Dette Bord er at cm- 

befale (Tab. I. Fig. 6).

Objeetbordet er befæstet paa Stativet enten ubevægeligt eller 

bevægeligt ved ligneilde Drev eller Skrue som Mikroskopets Rør. 

Flere foretrække, at Bordet er ubevægeligt, fordi det er solidere at 

præparere paa og ikke udsat for at forskydes, naar man vil anstille 

Maalinger. Den førstnævnte Grund har neppe nogen Gyldighed, 

da man dog aldrig foretager grovere Præparationer af større Gjen- 

stande under Mikroskopet. Derimod taler ben sidstnævnte for det 

ubevægelige Bord, naar man benytter Skrueniikrometret. Heller 

ikke har man nødigt at forandre Belysningen, for at et passende Af- 

snit af Lyskeglen fra Reflerionsspeilet altid kan træffe Gjenstandeu. 

Paa den anden Side fan Diet ikke holdes faa roligt, naar den 

optiske Del af Mikroskopet er bevægelig, men maa bestandigt følge 

Bevægelsen af Ocularet; er tilnied Drevet ikke godt forarbeidet, vi- 

gQ‘ Reret let ud til Siderne eller opgiver sin qldeles lodrette Stilling, 

hvorved Iagttagelsen forstyrres. Er Bordet solid og forsvarligt 

befæstet paa Stativet, og ere alle Drev og Skruer udførte nøjagtigt 

og bevæges uden Rystelse, synes det temmelig ligegyldigt, enten 

Bordet eller Mikroskopets Rør bevæges. Bequemt er det under 

nævnte Forudsætning, naar begge Dele ere bevægelige ved Drev
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elfer finere Skrue; man vænner sig snart til tidelukkende at benytte 

denne eller hin Bevægelse.

Sarnle vi her alle de Bevægelser under eet, som man har 

anbragt paa Mikrostopets Ror og Objectbordet, da ere de følgende: 

Bevægelse af Objectbordet ved Drev eller finere Skrue; samme Be- 

vcegelse af hele Roret; Bevægelse af Objektivet alene eller af Ocu- 

laret alene med Forlængelse af Roret.

Vi komme til den sidste af Mikrostopets Hoveddele, nemlig 

B e l y s n i n g s a P P a r a t e t. Selv naar man benytter svagere For

størrelser, er et særeget Apparat til Belysningen uundværligt paa 

Grund af det mikroskopiske Billedes ringe Lysstyrke, og dette gjcrl- 

der endnu mere, naar Forstørrelsen bliver stærkere. Kun ved me- 

get svage Forstørrelser, eller ttaar man retter Cbjcctivct lige mob 

Dagslyset, vil man kunne undvære et særeget Velysningsapparat. 

Men denne Methode kan man hut anvende ved faste Gjenstande, 

som maae fastholdes ved en JUciiiine paa det lvdretstaaende Objett- 

bord; Gjenstande derimod, som befinde sig i en Vædfle, vilde synke 

iled og forsvinde fra Synsfeltet. Man vender overhovedet aldrig 

Objectivet lige mod Lyset uden ved smaa Haemdmikroskoper med 

svag Forstørrelse, eller naar Gjenstarldeil er klæbet paa Objectivet 

som ved de ovenfor nævnte Louper.

Belysningen er forskjellig ved uigjennemsigtige og ved gjen- 

nemsiglige Legemer. Ved uigjennemsigtige Legemer lader man A)s- 

straalerne falde paa Gjenstande» paa samme Maade som ellers; 

kun forøger man deres Mængde og Styrke; gjenuemsigtige Legemer 

derimod belyses ved at lade Lysstraalerne tilbagekastes fra et Speil 

llilder Objectbordet, saa at de gaae gjennem Gjenstemden. Deraf 

Forstjellelt imellem Belysning med paafaldende og med gjenttem- 

gaaende Lys.

Er Legemet uigjenncmsigtigt, kan man som anført kun 

benytte det sædvanlige Lys ved svage Forstørrelser. Ved stærkere 

Forstørrelser forstærker iimii det, idet man samler Lysstraalerne ved
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en ftor Lindse eller et Prisme (Selligue) og derpaa lader dem falde 

paa Gjenstanden. Lindsen, som enten er bieonver eller planconver, 

maa være stor for at kunne samle mange Lysstraaler; Prismet er 

tresidet rued plane eller krumme Flader. De befæstes enten paa en 

Slang i en Aabning paa Objectbordet eller bedre paa et særeget 

Stativ med tliug Fvd, paa hvilket de kunne siydes op og ned og 

bevæges i alle Retninger. Paa denne Maade erholder man brudte 

Lysstraaler; men Gjenstanden, svrn helst maa hvile paa en uigjen- 

nemsigtig Plade, kan kun belyses fra een Side, nemlig fra den, 

hvorfra Lyset kommer, og man kan i tfe anvende nogen stærk For- 

størrelse. Bedre belyses uigjennemstgtige Legemer ved Hjælp af yie- 

berki'chns Speil. Det bcstaaer af et mere eller mindre coneavt Speil 

af Glas eller Metal, i hvis Midte Objectivet anbringes. Under 

Objectbordet, font i dette Tilfælde maa bave en stor Aabning, an- 

bl inges et coneavt Speil (Reflerionsspeilet, hvorom vi strar stulle tale 

nærmere), fra hvilket Lysstraalerne kastes paa det Lieberlühnste Speil 

og derfra atter paa Gjenstanden, som maa hvile paa en Glasplade, 

for at Lyssti aalernes Gang fra Reslerionsspeilet ikke skal hindres. 

Paa derme Maade kan Gjenstanden blive ligeligt belyst fra alle 

Slder, og man kan tillige anvende en stærk Forstørrelse, naar 

Speilet ikke er for stort eller for stærkt krummet; i denne Hen

seende er det at foretrække at anbringe Objectivlmdserne henimod 

Krumningens Centrum, medens de ellers sædvanligt indsattes i 

Speilets Peripherie (Tab. l. Ftg. 7)..

Til Belysning af gjennemsigtige Legemer benytter man 

et Reflerionsspeil, font anbringes under Objectbordet. Det maa 

helst være befæstet Paa Stativet, saa at man skyde det op og ned 

ad det, undertiden i Forening med Objectbordet, og maa tillige 

være bevægeligt i alle Retninger; det indsattes derfor i en Ring 

paa ffliitme Maade som en Cardans Lampe. Størrelsen er for- .

stjellig; imidlettid in aa det snarere være foi stort end for lille 

(3—4" i Gjenttcmsnit). Formen er sædvanlig nmb; Goring be-
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nytter elliptiske Speile og erholder paa denne Maade et Lysbundt 

af cylindrisk Form. Reflerioiisspeilet er i Almindelighed doppelt, 

saa at man har et toneart Speil paa den ene Side og et plant 

paa den anden; det plane Speil anvendes, naar Lyset er meget 

stærkt, og er tilstrækkeligt ved svage Forstørrelser. Jstedetfor det 

plane Speil findes undertiden en sort Plade, som man kan benytte 

som mor1 Grund ved Jagttag else af uigjennemsigtige Legemer. Spei- 

let vendes imod Lyset, og Lysstraalerne kastes derfra paa Gjeilstan- 

den. Imidlertid kan dette Lys i mange Tilfælde blive for stærkt, 

saa at meget gjennemsigtige Gjenstande vilde blive usynlige. Man 

har derfor paa forsijellige Maader sogt at moderere Lyostraalcrnes 

Mængde. Saaledes kan man belægge Reflerionsspeilet med mørke 

Oiiihje af tyndt Pap eller Papir og af større eller mindre Vrede, 

saa at Spcilets Overflade og dermed ogsaa Lysstraalerncs Mængde 

formindskes. Men denne Methode er meget ubeguem og benyttes 

itke mere. Derimod anbringes nu uilder ethvei t Objcctbord et be- 

vcegeligt Diaphragma meb 4 —5 runde Aabttinger af forstjellig 

Størrelse, sonr for ett Del letter sig efter den større eller mindre 

Afstand fra Objeetbordet. Det er nemlig ikke ligegyldigt, i hvilken 

Afstand fra Objeetbordek Diaphragma er anbragt; thi findes det 

fjernere fra Objeetbordet, vil en mere ligeligt fordelt, men tillige 

svagere Lysmasse træffe Gjenstande«, naar Straalerne gaae gjennem 

en større Aabning; er Aabningen derimod mindre, men nær Ob- 

jectbordet, vil en i Omfang mindre, mm stærkere Lysmasse træffe 

Gjenstandeil. Dette sidste er at foretrække ved stærke Forstørrelser, 

naar man puster hele Lysmassen concentreret paa et enkelt Punkt, 

hvorimod limit med en over en større Flade fordelt Lysmasse bedre 

kail ovsrsee en større Flade af en Gjenstand ved en svagere For

størrelse. Da det er lettere at formindste Lyset end at forstærke det, 

maa Diaphragma helst anbringes saa tæt under Objeetbordet som 

muligt (Tab. I Fig. 8). Oberhäuser foifærdiger løse Diapbrag- 

ttler, bestaaende af en lille Cylinder eller Plade med en meget fin
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Aabning, hvorigjennem der kun ganer et fint, men meget stærlt 

Lysbundt; dette Diaphragma anbringes saaledes, at Aabningen kom- 

mer lige under Glasset, hvorpaa Gjenstanden hviler, faa at den 

nole svarer til Objectivets Midte. Dog er ben Mechanik, hvorbed 

det løse Diaphragma indsættes, »bequem, fordi man, hvergang 

man vil stifte det, er nødsaget til at borttage Gjenstanden, hvorved 

Jagttagelsen forstyrres. Det er derfor beguemmest at anbringe en 

bevægelig Skive med Aabninger af forstjellig Finhed, men sone 

sagt saa tæt som muligt under Objectbordet. I en af Aabnin- 

gerne indsættes undertiden et farvet Glas.

Til at forstærke Lyset sra Reflerivnsspeilet benytter man Lind- 

ser, som anbringes under Objectbordet, og som kaste det cvnecn- 

trerede Lys paa Gjenstanden. Brewster (1820) anvendte hertil 

fire Lindser, fom hver igjennem siu Aabning kastede en Lys- 

kegle paa Gjenstanden; den belystes saaledes fra fire Sider, 

og titan kunde efter Behag lukke for Aabningerne. Wollaston 

(1829) anbragte under Objectbordet en planconver Lindse med 

den plane Side mod Gjenstanden; den coneentrerede det fra 

et plant Spei'l modtagne Lys og kastede det derpaa paa (pjenstan- 

den. Dette Apparat modificerede Brewster derpaa (1831) saaledes, 

at ban lod det ved en biconvex og periffopist Lindse coneentrerede 

Lys falde paa et plant Spcil, hvorfra det atter kastedes paa et af 

to lignende Lindser famniensat Lindscsystem og derfra tihidfl paa 

Gjenstanden. Foruden et Velysningsapparat af (poring maae vi 

her endnu nævne et, svin Dujardin (1838) har const» ueret; det 

bestaaer af tre achromatiffe Lindser, som ere forenede i et Nør, del- 

anbringes under Objectbordet; Lyset erholdes i parallele Stiaaler 

fra et Prisme eller et plant Spell og concentrcres esterhaanden af 

Lindserne, af hvilke ben stærkeste er lige under Gjenstanden, som befinder 

sig i dens Brændpunkt; er Lyset for stærkt, anbringes en Skjærm med 

Aabninger af forstjellig Størrelse foran Prismet (Tab. I. Fig. 9). 

Oberhäuser har til det Dlijardinste Apparat friet Diaphragmer med
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meget fine Aabninger. Ogsaa Merz (1843) bar eon skrueret et Ve

lysn ingsapparat bestaaende as et Ror med to Lindser, som ere be- 

vcegelige mod et Prisme, hvorfra de modtage Lysstraalerne.

Atle disse Apparater ere byggede paa den Grundsætning, at 

det er nodveridigt, at Gjenstanden for at belyses tilstrækkeligt maa 

befinde sig i Brændpunktet af Lysstraalerne fra Speilet eller fra 

Lindserne. Men uagtet dette i Theorien er rigtigt, vil man silart 

finde, at det i Praris er aldeles unødvendigt, og at man ester 

vore Mikroskopers nærværende Bygning har tilstrækkeligt Lys uden 

disse Apparater, og uden at Gjenstanden netop besinder sig i Lys- 

sti aalernes Brændpunkt; de kunne derfor efter min Mening ret 

godt undværes. Der kommer hertil den Ubequemhed, at man til 

disse Apparater altid maa benytte Objectglas af en bestemt Tyk- 

kelse, naar Lindserne ere anbragte ubevægeligt under Objectbordet, 

og at Apparaterne selv ere temmelig complicerede og fordre nogen 

Vvelse i Brllgen. Den stmpleste Maade at anvende en Concentrationslindse 

Paa erden, sone Amici anbringer paa sine Mikroskoper, nemlig en 

planeottver Liildse, som kan bevæges op og ned ad en Stang, og som 

modtager Lyset fra Speilet og derpaa kaster det paa Gjenstanden; 

et Diaphragma maa tillige anbringes. Ogsaa kan nian forstærke Lyset ved 

Hjælp af den ovenfornævnte V hibfe og Prisme af Selligue, hvis 

Straaler man lader falde paa Reflerionsspeilet. — Nobelt har em- 

bragt en Lindse af V" Brænd vidde under Objectbordet i Brænd- 

punktet af et coilcavt Reflerionsspeil, for at belyse Gjenstanden ved 

parallele Straaler, font han anseer for bedre end konvergerende. 

Reade lader Lysstraalerne falde paa straa paa Gjenstanden, saa at 

Lyset ikke er gjennemgaaende; som Følge heraf sees Gjenstanden 

Paa en mørk Grund, idet den øvrige Del af Synsfeltet ikke bcly- 

ses; men denne Metbode kan kun benyttes ved svagere Forstorrcl- 

ser, hvor der er en større Afstand imellem Gjenstanden og Objee- 

tivet. Heller ikte af disse Belysnimgöappaiater vil man have no- 

digt at gjore Brug.
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b. Om Mikroskopets Bidele.

Deil mikroskopiske Undersøgelse grunder sig paa den forud- 

gaaende anatomiske, og det er derfor naturligt, at cn Del af de 

Apparater, som ere uundværlige til anatomiske Undersøgelser, vgsaa 

finde deres Anvendelse ved mikroskopiske. Imidlertid er Undersøgelses- 

inaaden forstjellig, og selv det sædvanlige anatomiste Apparat maa 

derfor modificeres noget. Der konnner hertil Apparater, som ere 

en nødvendig Følge af Mikroskopets almindelige Indretning, og 

endelig flere, som benyttes til særegne Undersøgelser eller Underso- 

gelsesmaader. Om Maale- vg Tegneapparatet vil blive talet scrrsiilt 

under Brugen af Mikroskopet.

Blandt det almindelige anatomisk-mikrostopiffe Apparat frenlhcrve 

vi følgende: grovere og fimre Pincetter, Pincetter, som klemme 

fammen af sig selv og saaledcs kunne fastholde Gjenstanden under 

Objektivet efter at være befæstede paa Objectbordet;— Knive af for

skellig Form og Størrelse; til disse kunne henføres Valentins Dop- 

pelkniv til at skjeere fine Snit af samme Tykkelse; den bestaaer af to flade 

Klinger, der ere skjærende paa begge Sider, og font ved Hjælp af 

en Skrue kunne stilles parallelt -nærmere eller fjernere fra hinanden 

efter det Suits Tyndhed, font man ønsker (Tab. I. Fig. 10). Til 

at sijære fine Snit tjener vgsaa Oschatz Mikrotom; den bestaaer 

væsenligt af en horizontalt stillet Kniv, som ved en særegen temme

lig kompliceret Mechanisme bliver sat i en hurtig saugende Bevee- 

gelse; Gjeilstanden er befæstet foran den i et Hylster, der kan stilles 

høiere eller lavere foran Kniven; da Hylsteret bevæges ved en nn- 

krometrisk Skrue, kan man forud bestemme Skivernes Tykkelse 

og erholde Skiver af meget stor og ensartet Tyndhed; Maski

nen er saaledes indrettet, at Skiverne vgsaa fiimie afskjeeres 

under Vand; — spidse og krumme Raale, som bedst befæstes 

paa et fladt Skaft, svr ikke at rulle, naar man lægger tein 

fra sig; Catena etna ale, tilspidsede Pcnnefjedre; — Såre, bedst
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tned en bred Klinge; Straus-Durckheims Mikrotom, bestaaende af 

en Sar, fom ender med to skarpe Plader; — fine Stikhæverter 

af Glas; man benytter dem dels til at optage Smaadele, f. Er. 

Jnfusionsdyr, af et Glas, dels for at tilsætte en Draabe af en 

Veedske til et Præparat; —- Vor- og Korkplader til Gjenstan- 

denes Befæstning under Præparationen, Korkplader kan man give 

et Underlag af en Zinkplade, for at de ikke skulle flane sig af Fug

tighed , og for at de kunne synke tilblmds, naar man præparerer 

uirder Vand, —- forskjellige Glas skaale, Slibesten, Saug, 

Fil og Meisel til Præparation af haarde Gjenstande, s. Er. 

Tænder, Pensler, Blæserør, Sprøite, Jnjectiousap- 

parat osv. Man vænne sig til at bruge et saa lidet Apparat som 

muligt.

Uuildværlige paa Grund af Mikroskopets almindelige Jndret- 

nittg ere Glasplader. Man benytter dem for derpaa at ud- 

brede Gjenstande, som man vil undersøge med gjennemgaaende Lys; 

de ere i Almindelighed langagtigt firekantede, og man gjor bedst i at 

indrette dem efter sit Objectbords Form og Størrelse. Glasset, hvoraf 

man lader dem skjcere, maa være Spejlglas, helst ufarvet, uden 

rødligt, grønligt eller blaaligt Skjær, uden Striber eller Blærer, 

og ikke indeholdende Smaadele af det røde Jernilte, soin har været 

anvendt til Poleringen; dette træffer man ikke ganske sjældent, naar 

man undersøger Glasset under Mikroskopet og har endog gi- 

vet Anledttiilg til Vildfarelser; man undersøge derfor Glasset, 

forinden man bruger det. Glassene kunne omtrent have | Linies 

Tykkelse; ere de tynde, brække be let, naar man polerer dem, eller 

naar de falde ned. Udhulede Glas, s, Er. smaa Ubrglas, kan 

man benytte, naar man undersøger en Gjenstand, som svømmer i 

en større Mængde af Vcedste. Levende Dyr fan man vgsaa indefllltte i 

smaa cylindriske Reagentsglas; dog ere smaa vandtcrtte Kasser af 

plane Glasplader hensigtsmæssigere. I samme Oiemed tjene ligeledes 

Glasringe, som 'man kan skjcere af tt Glasror og ved en eller an-
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den Kit befæste paa cit Glasplade, eller man kan forene et eoneavt 

og et plant Glas eller to Uhrglas i en Metalring, f. Cr. til at 

fastholde et levende Dyr. Ogsaa disse Apparater construerer Enhver 

bedst efter sit eget Skjou. Man har ogsaa farvede og sorte Glas 

til uigjennemsigtige Gjenstande; til disse er det temmelig ligegyt- 

digt, hvilket Underlag man vælger; bequem mest ere smaa sortlakc- 

rede Træplader.

Til at bedække Gjenstanden, man undersøger, tjene tynde Glas- 

plader; matt gjor bent bedst firekantede, omtrent eit halv Tonrnie i 

Quadrat; de ere lettere at fatte med Fingrene og at lægge paa 

Gjenstanden end runde. De maae ikke være altfor tynde, fordi de 

overmaade let brække, naar man aftørrer bfm; men paa den anden 

Side maae de ikke være saa tykke, at de trykke Gjenstailden altfor stærkt 

eller hindre Objektivet i at nærmes Gjenstanden, saa at den ikke kan 

komme i Brceildpunktet. Om disse Glas gjeelder forresten, hvad 

der er sagt om de større Glasplader. Mindre hensigtsmæssige paa 

Grund af deres Ridser og deres Skrøbelighed ere Glimmerblade; 

dog kan der være Lejlighed til at anvende dem.

Blandt særegne Apparater ville vi først nævne Com presso- 

ri um. Soul vi senere ville finde, er det ved mange Gjenstandes 

Undersøgelse nødvendigt, at de comprimeres noget førend Undersø

gelsen; Smaadelene fjernes derved fra hverandre, udbredes paa en 

større Overflade, fireres vg fontme til at ligge i eet Plan. Fol

en Del opnaaes dette allerede ved Paalægning af en tynd Glas- 

plade, som virker ved sin egen Tyngde. Til at forstærke Trykket 

især ved elastiske Dele eller ved haarde Dele, som skulle ftuifeS, og 

for at gjore Trykket mere ensformigt har man tillige construeret 

særegne Apparater, fom Purkinje (1834) først udførte. Hans 

Conipressorium bestaaer af en rund Messingplade, i hvis Midte. 

der er anbragt et sædvanligt Objectglas. En Messlngramme med 

et tyndere Glas stilles ved Hjælp af gjennemgaaende Stifter lodret 

ned paa Gjenstanden, hvorved den kan coniprimeres stærkere eller
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svagere; Rammen dreieS ud til Siden, forinden man anbringer 

Gjenstanden, og lllkkes med en Hage ved at gribe ind i en 

Stist. Uagtet Purkinje og Flere benytte dette til alle

Undersøgelser, synes det dog at være for compliceret og plumpt; 

Glasset, hvormed man comprimerer, maa være temmelig tykt og 

hindrer saaledes Brugen af et Objectiv med kort Brændvidde; er 

det for tyndt, gaaer det let itu og kan ikke med saa stor Lethed 

indsættes svm ved Compressoriet af Schick (Tab. I. Fig. 11). Dette 

bestaaer as en firekantet Messingplade med et Objectglas i Midten; 

paa dette hviler et tyndt Glas i en Messingring, som balancerer i 

den gaffclformlge Ende af en Vægtstang, svm i Midten er befæstet til 

den underliggende Messingplade. Ved at stelle en Skrue til lef- 

tes den anden Ende af Stangen, og Messingringen trykkes ned; men 

da beit kun balancerer i to Punkter, bliver Trykket ikke saa ens

formigt fem ved Purkinjes Compressors um, hvor Trykket er ganske 

lodret; Gjenstanden kan derfor let undslippe, naar den er elastisk. 

Schieks Compressoriunt har undergaaet nogle mindre væsenlige For

andringer af Oberhäuser, Amici og-Wallach. For tillige at faae 

Gjenstanden til at rulle eller til at lægge sig i Folder, naar det 

er en Membran, har Mandl tilføret en Skrue paa Siden af Schieks 

Compressorium; ved at bevæge Skruen trækkes det øverste GlaS 

hen over Gjenstanden og frembringer hin Bukning. Ouatrefages 

har anbragt fire sinaa Ben paa den oberste Flade af CompreSsoriet 

for at kunne stille det horizontalt, naar man vender Cvmpressoriet 

om for at betragte Gjenstanden fra den modsatte Side. Ogsaa 

Dujardin har forandret det noget for at kunne benytte det i For- 

euing med sit Belysningsapparat.

Compressoriet maa være forarbejdet saa nøjagtigt, at begge 

Glasplader altid cre parallelt, fordi Trykket ellers ikke bliver ens

formigt. Blive Glassene ridsede ved Brugen, maae de stiftes. 

Under Cvnlpressionen maa man vogte sig for at trykke altfor haardt, 

saa at det tyndere Glas springer og Præparatet sordærveS; især
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hænder det let ved meget haarde Gjenstande, eller naar f. Er. et 

Sandkorn tilfældige« er iblandet et blødt Præparat. Brugen af 

Compressorium er overhovedet langt mindre aliltindelig nu, end 

dengang Purkinje først havde indført det, og det kan i det hele ret 

vel lliidværes. Til Knusning af haardere Gjelistande kan det an

vendes, ligesom ogsaa til Forevisning af cit Gjenstand, som mail 

vil fastholde, uden at den rykkes; her kan man dog hjælpe sig ved 

at bringe et Par smaa Vorkugler imellem Glassene for paa denne 

Maade at moderere Trykket. Har man forst nogen Ovelse, erkjen- 

der man let, hvormeget Tryk en Gjenstand taaler eller behøver, og 

dette kan nmn lettest udfore ved Tryk paa den oberste Glasplade 

med en Naal eller Spidsen af en Kniv.

Visse Legemer, s. Er. Turmalin, Kalkspat, besidde eil doppelt 

Brydttiugsevnej Kalkspatens blev opdaget af Bartholin 1669. 

Esterat Lysets Polarisation ved saadanne Legemer var opdaget af Malus 

(1810), var Talbot den, som forst gjorde Brug afp o laris er et Lys 

ved Mikroskopet; derpaa anvendtes det af Brewster. Benytter man 

en enkelt Lindse, bækkes den med en gjennemstgtig Turmalinplade, 

eller Lindsen sammensættes as to planconvere Glas, imeüein hvilke 

Turmalinpladen klæbes ved Hjælp af canadifi Balsam. Under Ob- 

jectbordet anbringes en anden Turmalinplade, som man ogsaa kan 

indsætte i en af Aabningerne af Diaphragma. Turmalinpladerne 

stilles saaledes imod hinanden, at Lyset fra Reflerionsspeilet er po- 

larlseret o: ikke kan gaae igjennem paa Grund af hin eiendomme- 

lige Brydning, men Synsfeltet viser sig sort. Lægger inan nu en 

Gjenstand paa Objeetbordet, depolariserer den Lyset og viser sig 

med stærke Farver paa den mørke Grund. Paa lignende Maade 

anvender man Polarisationen ved det sammensatte Mikroskop, idet 

man anbringer en Turmalinplade under Objeetbordet, en anden 

paa Oeularet; men da Turmalinpladerne altid ere noget farvede og 

uigsennemsigtige, benyttede Nicol forst i deres Sted to Prismer af 

Kalkspat og anbragte dem paa de nævnte Steder. Herved ind-
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strænkedes imidlertid Synsfeltet betydeligt, og Charles Chevalier 

indsatte derfor det ene Prisme i Mikroskopets di or imellem Oeu- 

laret og Object^et, lige ovenfor Objeclivet, imedens det an- 

det Prisme anbragtes paa sædvanligt Sted under Objectbordet, 

men saaledes, at det var bevægeligt og kunde dreies rundt, indtil 

Synsfeltet blev mørkt. Gjenstanden lægges dernæst paa Object- 

bordet og depolariserer Lyset ligesom ovenfor nævnt ved en enkelt 

Lindse. Man kan ogsaa til Polarisationen benytte Glasplader, der 

maae stilles paa en særegen Maade.

Jeg tilstaaer, at, uagtet jeg ikke uden Anstrængelse for Diet har arbei- 

det meget med de Nicolste Prismer, jeg dog ikke har fundet, at Polarisa- 

tionsapparatet fortjener den temmelig udb> edte Attvendelse, som enkelte 

Jagttagere (Boeck i Christiania) have troet at maatte give det. Kun 

til Iagttagelsen af visse Gjenstande, f. Er. Krystaller, Amylunt- 

kvrn, Dienlindsens Bygning, kan det være passende; forresten blive 

Strukturforholdene neppe tydeligere under Mikroskopet red polariseret Lys.

Den nævnte Polarisation er den ordinaire. Den circulaire 

Polarisation, fom benyttes til Bedømmelsen af forskjelli'ge Bædskers 

Tæthed (forskjellige 01 forter, Sukkeropløsninger f. Er. diabetisk 

Urin), er enbmi ikke anvendt ved Mikroskopet.

Endnu fjdb»erc vil man have Brug for et særeget e l e c - 

trisk Apparat, som Plößl har construeret for at iagttage clce- 

triske Phcenomener under Mikroffopet. I den nyeste Tid har man 

(Weber) ogsaa anvendt Rotationsapparatet for at see Mufteltraadenes 

Sanunentrerkning under Mikroffopet. — Til at beskytte Objeclivet imob 

chemiffe Nea gen tier, eller naar man vil sænke det ned i en Vædste, 

tjener et Hylster, ^estaaende enten af en lille Glasklokke eller 

en lille Cylinder med et plant Glas for Enden, som skrues paa 

Objectivet; vil man tillige iagttage i horizontal Retning, kan man 

i et Olor anbringe et Prisme paa Objectivet og derpaa sænke det, 

ned i Vædsken. — Til at see Kredsløbet i Svommcbinden af 

Frøer have Wagner og Donne udført særegne Apparater. Jeg be-

4
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nytter til Forevisning heraf en Korkplade, paa hvilken Frøen bin

des fast, esterat være indsvøbt i et Stykke Linned; Benet øg hver 

af Tæerne stikkes ind i Traadslynger, som ere trukne gjennem 

Korkpladen og befæstes saaledes, at Svømmehinden udspændes og 

kommer lige over en sig i Korkpladen befindende Aabning af flere 

Liniers Gjennemsnit, hvorigjenncm Lyset falder; ved at stramme 

og løsne Traadslyngen om Benet, kan man afverlende see Kreds

løbet langsommere eller hurtigere. Disse og lignende Apparater 

til specielle Undersøgelser vil enhver Jagttager let kunne illdrette sig 

ester sit eget Brug og Tykke.

Endelig kræver den mikroskopiske Undersøgelse meget ofte An

vendelsen af det chemi ske Apparat. Almindeligst brugte ere 

destilleret Vand, Alcohol, Terpentin, canadisk Balsam, forskjellige 

Syrer især Eddikesyre, Chromsyre, Svovlsyre, Jodsyrling (ester 

Plainer til Fremstilling af Cellekjernerne istedetfor Eddikesyre), Op- 

losning af kulsurt og kaustisk Kali, Kogsalt og Sulker, Jodtinc- 

tur til Erkjendelse af Amylmnkorn, osv. Charles Cbevalier har con- 

strueret et pyrochemisk Apparat, bestaaende af et Bord, under hvil- 

ket der anbringes to Spirituslamper for at ophede Bordet og den 

stg paa samme befindende Gjenstand.

Kun med nogle Ord ville vi i Slutningen af dette Afsnit 

omtale Kassen, hvori Mikrosiopet opbevares, da om dens Jnd- 

retning forresten det Samme gjælder som om Opbevaringen af andre 

Instrumenter. Soliditet, uden at Kassen bliver stor eller tung, tørre 

Materialier, som modstaae Fugtighed, bequem og compendips An

ordning af Gjeustandene i Kassen, deres noiagtige Befæstelse, saa 

at de ikke kunne lide ved Stød eller Rystelse, naar instrumentet 

flyttes, ere Hovedfordringerne. I denne Henseende overgaae de 

franske Instrumenter de tydske og engelske. Kassen overtrækkes paa 

de fornødne Steder bedst med Fløiel eller Klæde, ikke nieb Skind. 

Bequemt er det at have en simplere ydre Kasse, naar man vil 

transportere Mikroskopet Paa Neiser.
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Anvisning til Brugen af det dioptrisk 

sammensatte Mikroskop.

Brugen af Mikroskopet læres langt lettere ad den rent prak

tiske Vel ved Demonstration af Nogen, som allerede har opnaaet 

Færdighed i at anvende det, og ved eget Studium og Syslen der- 

med, end ved at opstille en Samling af Regler, der formedelst 

Materialets store Udstrækning og Mangfoldighed aldrig kan blive 

fuldstændig. Der kommer desuden her i Betragtning Jnstrumen- 

ter'nes forskjellige Jndretning, Lindsernes akverlende Egenskaber, Jagt- 

tagerrres Individualitet, deres større eller mindre Behændighed og 

starpere eller svagere Syn, samt det forskjellige Oicmed, hvori 

overhovedet mikroffopifle Jagttagelser anstilles. Thi medens Nogle 

kun anvende Mikroskopet til Fornøjelse eller til en blot Anstuelse af 

Formernes Afverling, søge Andre at eftervise Formernes Nødven- 

dighed, ved at opdage deres Betydning og Lovene for deres Til

værelse. Kun saalcrnge Begge befinde sig paa det rent iagtta- 

gende Standpunkt, bliver Instrumentets Behandling den samme; 

saasnart derimod Tydningen af Iagttagelsen fial træde til, ud- 

fordres ikke blot en afvigende Behandling af Gjenstanden, (og 

her er det især, at Anvisningen kun kan blive almindelig), men 

tillige c« fortroligere Omgang mcb Instrumentet, en større Flid og 

Udholdenhed og et starpere Blik, der kun fan uddannes Ved læn

gere Tids Ovelse.

Den følgende Anvisning kan derfor kun erholde Almindelig

hedens Præg, da vi i dette Afsnit kun agte at antyde de Neg- 

ler, som bsr følges red Mikroskopets Conservation og Opstil- 

4*



ling, ved Belysningen og Valget af Forstørrelsen, ved Valget, 

Præparationen, Iagttagelsen og Tydttingen af Gjenstanden; tilsidst 

ville vi tale om Gjenstandenes Maaling, Aftegning og Opbevaring.

Enhver, der eier eller benytter et Mikroskop, maa drage til- 

børlig Omsorg for dets Conservation; den Stand, hvori en 

Jagttager holder sit Instrument, er altid en Maalestok for den 

Maade, hvorpaa han arbejder. Benytter man jevnligen Mikrosto- 

pet, gjør man bedst i at lade det forblive opstillet; man kan beskytte 

det mod Støv osv. ved at sætte en Kasse af Pap eller tynde Træ- 

plader, hvis Fuger ere tilklistrede med Papir, over det; en Glas- 

klokke seer vel smukkere ud; men Materialet er flrobeligere og hin

drer ikke den siadelige Indvirkning af de direkte Solstraaler.

Det følger af sig selv, at man vil vogte sit Instrument for 

Fugtighed, Stød eller stærke Rystelser, hvorved navnlig Liudsernes 

Centrering kan gaae tabt. Mindre let er det at holde Lindserne 

frie for Stev eller Fidtstriber. Til at fjerne Støvet kan man først 

betjene sig af en blød Pensel; er man nødsaget til at aftørre Lind

serne, især naar de ere blevne vaade eller fidtede, betjener man 

sig af fint blødt Linned, som ikke maa være for stærkt flidt, fordi 

ellers let Fnug af Traadene blive siddende paa Lindserne og for

styrre Jagttagelsen. Blødt Skind er ikke saa godt, fordi det bliver 

ftivt, naar det engang har været vaadt, og fordi fremmede Legemer, 

f. Er. Sandkorn, lettere trykke sig inb i det, saa at Lindserne blive 

ridsede, naar man polerer dermed. Endnu flettere til at polere 

need er Silke, fom ofte efterlader et tyndt fidtet Overtræk. Aftør

rer man Lindserne, gjore man det helst med en breieiibc Bevægelse 

for det Tilfælde, at de sililde blive ridsede af en eller anden Grund; 

-Ridsen bliver da eoncentrisk med Lindsens Peripherie, hvilket stader 

mindre, end om den gaacr tvers over Lindsen. Ere Lindserne 

blevne fidtede, kan man ogsaa polere ined lidt Terpentin; men man 

maa giøre det hurtigt, for at den ikke stal trænge ind imellem 

Lindsens to Glas, naar de ere forenede med Terpentin eller cana-



disk Balsam. Har man benyttet chemiste Reagentier, især saadanne, 

hvis Dampe kunne flaae sig Paa Objectivet, maa man strar ef

ter Iagttagelsen aftørre Liudserne; stadeligst vilde i denne Henseende 

Svovlbrint virke paa det blyholdige Flintglas, som ved vore achro- 

matiske Objektiver vender nedad med den plane Flade; neppe skulde 

man derfor nogensinde lade et Mikroskop forblive opstillet i et che- • 

mist Laboratorium. Bringes Mikrofiopet om Vinteren fra et koldt 

Værelse til et varmt og beflaacs nled Vailddanipe, vente man, 

indtil Vanddampene ere forsvundne, eller holde Mikroskopet nogle 

Dieblikke til Kakkelovnen; dette er bedre end at aftørre hele Mik, o- 

siopet. Overhovedet lindgaae man den hyppige Aftørring, hvortil 

Objectivet ogsaa sjeldnere trænger, fordi det vender nedad og i Al

mindelighed kun tilsmudskes ved Uforsigtighed, naar man bringer 

Gjenstanden under det; Ocularet, som vender opad, bliver lettere 

støvet eller fidtet ved Dienhaarenes Verørelse.

Hvad der gjeelder om Lindsel ne, gjælder ogsaa om Object- 

glassene og de tynde Glasplader; man polerer dein med fint Lin-' 

ned enteil med Vand, eller meb Terpentin, naar de ere blevne fil

tede, og sorger for, at de altid ere rene, naar man anbringer Gjen- 

standen paa dem. Da Glaspladerne ikke ere kostbare, stal man 

ikte benytte det samme Glas i meget lang Tid, forti de let blive 

ridsede ved Poleringen. Man prøve de nye Glas, forillden man 

benytter dem, og man vil let blive opmærksonl paa, om Ridser 

Mer deslige tilhøre Objectglasset eller Gjenstanden, der undersøges, 

fordi de ikke have samme Brændpunkt. Naar man under Jagtta- 

tagelsen drejer enten L)eularct eller Objectivet om deico .U c, el - 

fjender man af Bevægelsen, hvor Nidsen eller Støvet befinder sig.

Mange Jagttagere benytte altid Mikrofiopet i lodret Stilling, 

Andre i horizontal. Danen gjor her niest til Sagen. Benytter 

man Mikrofiopet i lodret Stilling, er limit nødsaget til at staae 

under Jagttagelsen; herved opstaaer let Træthed overhovedet samt 

Smerte i Nakkemusklerne og Spænden over Brystet, naar man



54

uafbrudt arbeider i flere Timer; man anfører ogsaa, at-Oienvæd- 

sterne kunne siyde ned foran Hornhinden og ved at samle sig i 

større Mængde forstyrre Iagttagelsen; denne Indvending er dog 

maastee mere theoretisk. Ved den horizontale Stilling af Mikro- 

skopet har man den Fordel, at man saavel under Præparationen 

som under Iagttagelsen kan sidde, og at alle Haandens Bevægelser 

blive silkrere ved at støtte Albuen paa Bordet; ogsaa er denne 

Stilling beguemmest, naar man vil aftegne en Gjenstand ved Hjælp 

af Camera clara; men Belysningen er maaskee noget svagere end 

ved det lodrette Mikrostop, fordi man maa anbringe et Prisme, 

naar Mikroskopets Rør knækkes.

Har man forvisset stg om sit Jnstruments forsvarlige Til

stand, sørge man for dets Opstilling. Bordet, hvorpaa man 

stiller Jnstl-umentet, maa staae fast, for at ikke ydre Bevægelser 

flulle frembringe for stærk Rystelse; dette bemærker man meget let 

under Iagttagelsen; selv naar Nogen gaaer op og ned i Værelset, 

hvor man arbeider, undgaaer Gjenstandens Bevægelse under Mikro

skopet ikke ben opmærksomme Iagttager. Bordets Overflade maa 

fremdeles Være horizontal, eller Mikroskopet maa stilles horizvntalt 

ved et passende Underlag eller ved Stilleskruer, hvor saadanne fin-- 

des; i modsat Tilfælde ville Gjenstandcne, naar de svømme 

i en Vædste, følge Tyngdens Love og kunne oste aldeles for-- 

svinde fra Synsfeltet. At Bordet maa have en for Jagttageren 

passende Høide, hvad enten man sidder eller staaer, saa at man 

ikke bindres i sine Bevægelser eller trættes af Stillingen, er en 

Selvfølge; godt er det at have et særskilt Bord, hvori man kan 

gjemme Mikrostopet og de øvrige Apparater.

Til Belysningen kan man enten anvende det sædvanlige 

Dagslys eller kunstigt Lys. Benytter man Dagslyset, maa Vin- 

duet i Verreiset, hvor man opstiller Mikrostopet, helst vende mod 

Nord; man faaer derved det roligste LyS og hindres ikke af Solens 

bimle Straaler. Overdreven Wngstelighed vilde det være, om man



55

lukkede Vinduesskaadderne for de øvrige Vinduer og kun tillod saa 

meget Lys at trænge ind, som der kunde falde paa Reflerionsspei- 

let, for at Pupillen siulde udvide sig stärkere og modtage flere 

Lysstraaler; det er desuden til Hinder for Præparationen og for 

Aftegningen, om ikke Værelset i det hele er tilbørligt lyst. Bil 

man holde det paafaldende Lys borte fra Gjenstanden, kan man 

befæste en Skjærm foran Objectbordet og Objectivet. Udsigten maa 

være saa fri som muligt, ikke hindres Ved ligeoverkor liggende høie 

især mørke Bygninger eller ved Gjenstande, som bevæge slg solan 

Vinduet. Den hvide Himmel afgiver efter min Erfaring det bedste 

Lys; kun Faa foretrække den klare blaa Himmel; er Himmelen 

blaa, og trække hvide Skyer afverlende over den, forstyrres Iagt

tagelsen, fordi Belysningen hvert Vieblik forandres; ved graat Ven

er Lyset som oftest ikke tilstrækkeligt. De directe Solstraaler bor 

vistnok aldrig benyttes til gjennemgaaende Lys, undtagelsesvis maa- 

siee ved enkelte mindre gjennemsigtige Gjenstande og da kun anvendt 

i faa Oieblikke. Det stærke Sollys angriber Diet, hvilket man 

bar søgt at afhjælpe ved Anbringelsen as farvede (blaa eller røde) 

Glas paa Ocularet eller over Objectivet; det gjør meget gjennem

sigtige Gjenstande aldeles usynlige og frembringer et forvirret Bil

lede af Striber og Flamnter i zittrende Bevægelse, som eildnu mere 

forøges, naar Gjenstanden ikke befinder sig i fuldkommen Ro; 

Gjenstandene vise sig tillige paa Grund af Lysstraalernes Diffraction 

omgivne af regnbuefarvede Rande. Mange ældre, ja endog nyere 

Vildfarelser siylde Anvendelsen af det stærke Sollys deres Oprin- 

delse. Goring har raadet at benytte de directe Solstraaler saaledes, 

at man lader dem falde paa et med Gips eller hvidt Papir over- 

trukket Refleriottsspeil og derfra paa Gjenstanden; men herved op- 

naaer man ikke mere end ved det sædvanlige Dagslys. Derimod 

kan man undertiden gjøre Anvendelse af de directe Solstraaler ved 

paafaldende Lys, naar nmn iagttager uigjennemstgtige Legemer ved



56

svage Forstørrelser, etter naar man ønsker at betragte stærkt og 

brillant farvede Gjenstande.

Anvendes kunstig Belysning, vælger man bedst en Ar

gands Lampe med rent hvidt og roligt Lys; Vor- eller tællelys 

ere at forkaste, fordi Flammen ikke brænder roligt, og fordi Lyset 

uilder Iagttagelsen brænder ned, saa at Reflerionsspeilets eller Lysets 

Stilling bestandigt maa forandres. Om Camphinlyset er brugbart 

til mikroskopiske Undersøgelser, er mig ubekjendt. At benytte flere 

Lys paa engang er overflødigt, da man dog ikke fan rette Rer 

flerionsspeilet paa mere end eet ad Gangen. Lampen stilles bedst 

saaledes, at Afstandene fra Speilet til Gjenstanden og til Lyset onu 

trent ere ligestore.

Jeg kan overhovedet ikke Andet end fraraade Iagttagelse ved 

kunstig Belysning, uagtet det er mig bekjendt, at flere dygtige Mi- 

kroskopikere altid arbeide om Aftenen. Det kunstige Lys anstrenger 

Diet langt mere end Dagslyset; det er mindre roligt, hvorfor man 

hyppigt bemærker en vis Zittren ved Gjenstandene; disses Farver 

blive fremdeles utydelige, og Enhver vil sikkerlig indrømme, at en 

anatomisk Præparation altid er besværligere om Aftenen end om Da

gen. Kun til Betragtning af uigjennemsigtige, navnlig stærkt far

vede Gjenstande, f. Er. Jnjectionspræparater, vilde jeg give det 

Fortnil, især naar man vis bruge en stærkere Forstørrelse. Grif- 

sikhs Raad at lade Lampelys, i hvilket den grile Farve oftest er 

den fremherskende, gaae gjeimem et med Lysets complementaire 

Farve forsynet Glas, for paa denne Maade at frembring^ rent 

hvidt Lys, er ligesaa urigtigt fra Theoriens Side, som Brewsters 

3bee at anvende homogent Lys er upraktisk.

Er Gjenstanden, som stal undersøges, uigjennemsigtig, g jer 

man intet Brug af Neslerionsspeilet, med mindre man anvender 

Lieberkuhns Speil; i alle andre Tilfælde betragtes Gjenstanden ved 

paafaldende Lys, hvis Styrke foi øges ved de forhen anførte Hjælpe- 

midler^ Deilytler man Selligues Liitdse, faner man det stæikeste
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Lys ved at vende den plane Side mod Lyset og den eonvere mob 

Gjenstanden, naar nemlig Lind sen er planconver; ved kunstig Be

lysning maa Lyset tillige bringes meget nær til Lindsen.

Anvender man derimod gjennemgaaende Lys, stilles Nesierions- 

speilet mere eller »lindre skraat hnob det Sted, hvorfra Lyset kom- 

mer, og man søger ved forskjellige Bevægelser af Speilet den Stil- 

littfl, hvorved »mit erholder det stærkeste Lys. Naar man benytter 

Dagslyset, (fra hvilken Forudsætning vi i det Følgende gaae ud), 

beniærker mmt, at Synsfeltet snart er belyst ved et niere rødligt og 

stærkt Lys, snart ved et mere blaaligt og svagt. Ingen af disse 

Belysninger er i Almindelighed god til Jagttagelse; mm man maa 

stille Speilet saaledes, at man faaer rent hvidt Lys, i hvilken Hen

sigt det ofte maa dreies noget om paa Siden; dette er man ogsaa 

nødsaget til at gjore, naar en ligeoverfvr værende Gjenstand hindrer 

Lysets Adgang. For at erholde god BelySiliilg maa man tillige 

undertiden bringe Reslerionsspeilet fjernere etter nærmere Gjenstan- 

den, naar ellers Mikroskopets Indretning tillader denne Bevægelse 

af Speilet op og ned ab Stativet.

Vi have forhen omtalet Forstærkningsmidlcrnc for Belysningen 

saavelsom Midlerne til at moderere den ved et Diaphragma. Fin

des der intet Diaphragma paa Mikroskopet, hvilket imidlertid neppe 

vil være Tilfældet med nyere Mikroskoper, kan man hjælpe sig ved 

at verle Speilcts Stilling eller ved at beskygge det med Haanden. 

Uagtet dette er mindre bequemt end at stifte. Aabningerne i Dia- 

phragma, gives der dog ikke faa Tilfælde, hvor man med Nistte 

vil kunne betjene sig af disse Fremgangsmaader; ja nogle Jaglta- 

gere bevæge under Jagttagelsen uafbrudt Speilet, for' at erholde 

Gjenstandeil belyst paa forffjellig Maade, navnlig for at erholde 

den belyst kun fra een Side, idet Skyggen falder til beit modsatte; 

ogsaa dette kan man opnaae ved Diaphragma, naar man kun be- 

nytter Halvdelen af en af Aabningerile. De fleste Jagttagere lade imid

lertid Speilet forblive urørt, naar det engang er stillet passende; man
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maa da drage Omsorg for, at Skruerne, hvori Speilet bevæger 

sig, ikke blive løse, saa at Speilet forandrer sin Stilling under 

Iagttagelsen. Forandres Belysningen, er man undertiden nødsaget 

til at forandre Afstanden noget imellem Objectivet og Gjen- 

standen.

Hvad angaaer Valget af den passende Forstørrelse, 

da har jeg allerede flere Gange tilraadet Brugen o f svage Ocular er 

og stærke Objectiver, fordi man derved erholder et bedre Billede 

' end ved det omvendte Forhold. Objektiverne ere sædvanligt noiag- 

tigere flebne end Marerne, og er engang Billedet dannet ved 

Objectivet, kan man vel ved at betragte det igjennem Ocularet gjore det 

større, men ikke flarpere og tydeligere. Man seer hyppigt Begyndere 

feile herimod, eftersom det er bequemmere at have en stor Afstand imel- 

lem Gjenstanden og Objectivet ved et stærkt Ocular og et svagt Objec- 

tiv, saavel naar Gjenstanden skal bringes paa Objectbordet fom under 

Jagttagelsen; man kommet' nemlig let til at stede an imod Dt'jec# 

tipet med Glasset, hvorpaa Gjenstanden hviler, hvorved Gjenstan

den forskydes, og Objectivet tilsmudskes. Er Ocularet meget stærkt, 

bliver dets Overflade tillige for lille til at betragte det hele ved 

Objectivet dannede Billede; thi Synsfeltets Størrelse og Belysnin

gens Styrke aftager med Gjennemsnittet af Objectivet og Ocularet, 

eller med Forstørrelsen. Begyndere gjore derfor bedst i først at 

vælge et svagere Objectiv og dermed at opsøge Gjenstanden og 

bringe den i Synsfeltets Midte; den vil da meget sikkrere findes 

ved en stærkere Forstørrelse, efterat man har erholdt et almindeligt 

Overblik over den. Den mere Ovede kan naturligvis strar anvende 

den Forstørrelse, som han anseer for passende.

Man vænne sig overhovedet til at bruge saa faa forstjellige 

Forstørrelser som muligt, og naar det lader sig gjore, benytte nlan 

altid det samme Mikrostop; man lærer herved lettere hele Mikroskopets 

Jndretning og Lindsernes Egenstaber at kjende og bliver snart op

mærksom paa, hvilken Forening af Ocular cg Objectiv der giver



59

det bedste Billede. Man kart fremdeles hurtigere bedømme Gjen- 

standenes virkelige Størrelse og ligeledes lettere gjøre dette Forhold 

indlysende for Andre, naar man nemlig til Aftegningen kun betje- 

ner sig af een eller to forskjellige Forstørrelser;- ikke sjeldent finder 

man paa samme Tavle Gjenstandene afbildede snart meb en snart 

med en anden undertiden kun lidet afvigende Forstørrelse, hvorved 

Sammenligningen af Gjenstandenes Størrelse indbyrdes vanskeliggjo- 

res. I det hele vil man kunne nøies med to Forstørrelser, en sva

gere og en stærkere. Som svagere Forstørrelse kan man anvende 

en Forstørrelse af 20 til 50 Gange i Gjennemsnit. Son: stærkere 

Forstørrelse vil en Forstørrelse af 3 til 4 hoist 500 Gange i Gjen

nemsnit være tilstrækkelig. En faadan Forstørrelse anvendes af de 

fleste gode Iagttagere, ja Mange arbeide i Almindelighed kun med 

en Forstørrelse af 300 Gange. Det kommer ikke saa meget an 

paa den stærke Forstørrelse som paa det rene og skarpe Billede. 

Meget stærke Forstørrelser af 1000 Gange eller derover give som 

oftest et siet Billede, dels paa Grund af det svage Lys, dels fordi 

Gjenstandenes Gontoiirn ikke frem træde med den fornødne Skarp

hed; kun sjeldent vil man have nødigt at tye til saa stærke For

størrelser til Iagttagelse af de fineste Dele.

Vi have forhen tatet om den forskjellige Maade, bvorpaa 

Objectiverne combineres med Ocularerne, og 'ville senere faae at 

see, at Enhver selv niaa beregne Graden af Forstørrelsen. For 

at forstærke Forstørrelsen kan man stifte Oclilar eller Objec- 

tiv eller begge Dele, eller ogsaa forlænge Mikroskopets Rør; 

men som vi forhett have angivet, vinder man ved den sidstneevrUe 

Maade vel, at Billedet bliver større, men man taber i Lys, i 

Størrelse af Syilsfeltet og i Skarphed af Billedet; det er derfor 

en Fremgangsmaade, som man kun sjeldent bor benytte.

Gjenftandens Præparation kræver den samme Noiagtighed 

og Behændighed som den anatoiniffe Dissection; tbi af den om

hyggelige Præparation afhænger den heldige Iagttagelse, og kun t
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sjeldne Tilfælde vil man aldeles kunne undvære den. Wien Gjen- 

standenes Mangfoldighed ikke mindre end Iagttagernes Jndividua- 

litct ere Aarsag i, at man kun fan opstille almindelige Regler for 

Gjenstandenes Behandling, og det vil ofte hamdes, at man anven- 

der meget lang Tid og flere forffjellige Præparationsmethoder, for- 

inden man træffer den, der lader os gjennemskue Delenes indre 

Bygning aldeles tydeligt, ligesom paa ben anden Side to Iagtta- 

gere kunne komme til samme Maal ad forskjellige Beie, idet En- 

bver af dem anseer sin Præparationsmethode for den bedste.

Først og fremmest man man afgjore, om Gjenstanden over- 

bovedet egner sig til en mikroskopisk Undersøgelse. Di tænke her ikke 

saa meget paa saadanne Tilfælde, hvor Mikroflopet ikke formaner 

at give os tydeligere Kjendetegn end deur, vi opfatte med det blotte 

Die; vi have heller ikke saadanne Tilfælde forOie, hvor Mikrostoptt 

endog giver os mindre Lys, fordi Forstjelligheden ikke ligger i selve 

Elementardelene, men kun i deres Anordning, som ofte kun frem

træder for det blotte Vie, men forsvinder under Mikroskopet. Vi 

tænke deriinod paa saadanne ydre Jndvirkninger paa Gjenstan- 

dene, der lade disse frembyde sig for vs under Forhold, som 

ikke længere ere de naturlige. Det maa nemlig gjælde for os som 

Negel aldrig at gjore et ikke aldeles fristt Legeme til Gjenstand for 

den mikroskopiske Undersøgelse, i det «lindste aldrig for den første 

Gang anstillede, og kun da, naar Legemet ikke lader sig erbolde 

paa anden Maade, og di allerede iforveien ere noie bekjmdte med 

de Forandringer, som Livets Ophor og Indvirkning af ydre Po- 

tentser (Luft, Band, Kulde osv.) føre med flg. A,angsoldige ere 

de Vildfarelser, som have indsneget sig i Videnskaben, fordi Jagt- 

tagerne have gjort et urigtigt Valg af deres Object og iagttaget 

og tydet Former, som havde ophørt at være normale. Her maa 

det tillige erindres, at medens mange Dele saavel af Dyr som af 

Planter i lang Tid ester Livets Ophor kunne bevare baade Elementarde- 

leites naturlige Fonn og deres Anordning og være lige tjenlige for den
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anatomiske som for den mikroskopiste Undersøgelse, gives der andre 

Dele navnlig af Dyr, hvor dette ikke er Tilfældet, men hvor begge 

Momenter kunne fremtræde under Skikkelser, der neppe lade os ane 

det naturlige Forhold. Jeg stal her kun minde om Undersøgelserne 

as Nethinden og de vildfarende Meninger om dens Bygning, som 

for Størstedelen ffyldte det urigtige Valg af Objectet deres Oprin

delse.

Hovedreglerne for Gjenstcmdenes Præparation til en mikroskopisk 

Undersøgelse rette sig i det hele ester deres Consistance. Hensigten 

nieb Præparationen er nemlig at bringe uigjennemsigtige Dele til 

at erholde eit vis Tyndhed og at udbrede flydende Gjenstande til en 

saa tyyd Hinde, at man kan benytte gjennemgaaende Lys. Derfor 

trænge uigjennemsigtige Gjenstande, som enten aldeles ikke lade sig 

gjøre gjennemsigtige, eller som man kun puffer at betragte ved 

paafaldende Lys, ikke til anden Præparation end den, som er nod- 

vendig for at befæste dem paa et passende Underlag, hvorpaa man 

bringer dem paa Objectbordet og undersøger dem ved de Hjælpe

midler, som vi tidligere have anført ved Belysningen af uigjennem- 

sigtige Legenier med paafaldende Lys. Godt er det imidlertid, om 

man kan tildanne Gjenstandens Overflade saaledes, at den bliver 

plait, saa at hele Fladen har samme Afstand fra Objectivet. Bil- 

ledet af Gjenstanden bliver tillige klarere, naar Overfladen er glind- 

sende. Hvor den ikke af Raturen har Glands, kan man frem- 

bringe belt ved et tyndt Overtræk af Band, Terpentin eller en eller 

anden Fernis.

Onffer man derimod at betragte Gjenstanden paa et Object- 

glas ved gjennemgaaende Lys, og besidder den en middelmaadig 

Haardhed, saa afskjærer man en saa tynd Skive som muligt; Her

til horer der nogen Ovelse, især naar man ouster Snittene af en 

vis Størrelse. Man betjener sig i denne Hensigt sjeldnere af Saren, 

fordi den let knuser Delene, bedre derimod af en sædvanlig siarp 

Scalpel, helst med en bred Klinge, naar man ouster større Skiver;
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en skarp Barberkniv kan ligeledes benyttes, ligesom man ogsaa oste her 

og andetsteds har Leilighed til at gjøre Brug afValentinsDoppelkniv for 

at erholde store Skiver, som man mutigen agter at opbevare; imid

lertid har man større Frihed i Snittet, naar man betjener sig af 

en sædvanlig Scalpel. For at Skiven lettere stal løsne sig fra 

Kniven, kommer man enten en Draabe Vand paa Gjenstanden 

eller dypper Kniven i Vand; undertiden er man nødsaget til at 

gjøre hele Snittet under Vand. Er Gjenstanden meget lille og 

zart og vanskelig at fatte med Fingrene, kan man lægge den paa 

et Underlag af en Korkplade eller befæste den derpaa og gjennem- 

sijære Pladen tilligemed Gjenstanden; ogsaa Hyldemarv eller Mar

ven af en Skrivcpen kan benyttes som Underlag. Til at erholde 

en stor Mængde ensformige Snit vilde Oschatz Mikrotom være 

bequem, hvis ikke Instrumentet var saa coinpliceret og saa kostbart 

at anffaffe. Pappenheim anvender en Høvl for at saae meget lange 

Snit; ved fortsat Høvlen sonderlægger han Delen i en Mængde 

tynde Snit; dog maa Gjenstanden iforveien hærdes i kulsurt Kali 

eller Kreosot, hvorom vi strar skulle tale.

Har Gjenstanden en saa betydelig Haardhed, at den ikke lader 

sig ftjære med Kniven, maa man anvende Saug, Fil og Slibe- 

sten. Man tildanner da Snittets ene Flade fuldstændigt, befæstet- 

denne dernæst paa en Træklods med Gummi eller Lak og bearbei- 

der den fra den anden Side næb Filen eller ved Slibning. Hen- 

sigtsmcessigst er det under Slibningen at befæste Gjenstanden paa 

en Glasplade for bedre at kunne have Vie med den og be- 

mcerke, naar den har modtaget en for det gjennemgaaende Lys 

passende Tyndhed; for at opløse Guminien eller saae Lakken til at 

springe af, lægger man det Hele i nogen Lid i koldt Vand.

Saavel i foregaaende som i sidstnævnte Tilfælde giver man 

snart Snittet overalt den samme Tykkelse, snart derimod er det 

tjenligere, at Snittet ikke er lige tykt overalt, da man paa denne 

Maade undertiden bedre erkjender Elementardelenes Anordning.
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Snittene bør gjøres i forfkjellige Retninger baade paalangS og 

paatvers, for at man kan erholde et tydeligt Billede af Gjenstan- 

dens Elementardele og deres gjensidige Leie ved Betragtning af 

dem saavel en face som paa Gjennemsnit.

Er Gjenstanden endelig meget blød, saa at den ikke 

lader sig skjære i tilstrækkeligt tynde Skiver, kan man frem

bringe en passende Tyndhed ved at comprimere en lille Del 

af den, og man kan da enten benytte et Compressorium 

eller bedække Gjenstanden med en tynd Glasplade og med let 

Haand med en Naal trykke den tynde Glasplade mod Object- 

glasset. Undertiden er Gjenstallden saa blod, at Trykket af den 

tynde Glasplade allerede er tilstrækkeligt for at frembringe den for

nødne Tyndhed og Gjennemsigtighed. Frygter man et for stærkt 

Tryk, f. Er. naar man vil iagttage Jnfusionsdyrs Bevægelse i en 

Vcedske, eller ønsker man at see Gjenstanden i tykkere eller tyndere 

Lag, kan man bringe et fint Haar eller en anden meget tynd 

Gjenstand ind imellem Glassene, fjernere eller nærmere en afRait- 

dene; den mellemlagte Gjenstand hindrer da det for stærke Tryk. 

Befinde Elementardelene sig i en Veedsie, har man i Regelen flet 

ingen Præparation nødig, men behøver blot at bringe en lille 

Draabe af Vædsken paa et Objectglas og bedække den med en tynd 

Glasplade for derpaa ved et stærkere eller svagere Tryk at omdanne 

den til en tyndere eller tykkere gjennemsigtig Hinde.

'Undertiden kan det være hensigtsmæssigt først at hærde Gjen

standen for lettere at kunne gjore Snit af blødere Dele. Hertil kan 

man benytte Alcohol, Kreosot, kulsurt Kali og. især meget fortyndet 

Chromsyre. Ved det sidstnævnte Middel opnaaer man tillige, at 

Elementardelene lettere falde fra hverandre, naar man præparerer 

dem med Naale, og da de farves gult, kan man bedre iagttage 

dem. De fleste dyriste Dele vedligeholde i fortyndet Chromsyre 

Elementardelenes Form uforandret, ja Manges fremtræde endog 

tydeligere end i frisk Tilstand; dette Middel egner sig derfor især til
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Opbevaring af Gjenstande, font man ønsker at undersøge ved Mi- 

krvskvpet. En anden Fremgangsmaade bestaaer deri, at hele Gjen- 

standen tørres, hvorpaa man med Lethed kan gjere fine Snit uf 

den, som dernæst opblødes i en Bædske, naar man vil iagttage 

dent. Andre Dele kunne iforveierr macereres eller koges eller be

handles med ckemifle Reagentier, f. Er. meb Mher eller Terpen

tin for at udtrække Fidtet, need Saltsyre for at opløse Kalken, med 

Eddikesyre ever Jodsyrlirlg for at fremstille Cellekernerne, uteb 

Svovlsyre for at vise Haarenes Epidermis, nied Jod for at opdage 

Amylumkorn, med Indigo eller KcMnin for at see Tarmkanalen 

hos Jnfusionsdyr; Tversnit af Haar kan man forstaffe sig ved 

Barbering eller ved at befæste Haarene i en Spalte (ligesom i en 

Børste) og derpaa oversijcere dem paatvers, osv. Dog herom gjæl- 

der, at enhver Iagttager benytter den Methode, som han finder 

tjenligst, ligesom man ogsaa under lige Omstændigheder foretrækker 

en Gjenstand, som koster mindre Præparation, for en anden, som 

kræver større; det er saaledes lettere at staffe sig en tynd 

Plade af Siebener for at iagttage. Benlegemerne end forst at til- 

danne en saadan af et større Ben, og saa fremdeles. Forøvrigt 

kunne vi her ikke indlade os paa en Fremstilling af de chemiste 

Reageiltiers Indvirkning overhovedet, men maa derom henvise til 

de chemiske Lærebøger.

Bed de fleste Plailtedele og ved mange dyriske Dele er det oste 

tilstrækkeligt at danne fine Snit afdem. Det langt større Antal as friske 

Dele kræver derimod en anden Fremgangsmaade, især naar de ere saa bløde 

eller saa stige, at man ikke kan danne fine Snit af beim 3 saadanne Til

fælde bringer man en lille Del af Gjenstanden paa Objeetglasset 

og ved Hjælp af en spids Kniv eller ved Naale ssnderlcegger man den i 

saa fmaa Dele som muligt. Heraf.bliver Følgen, at Elementår- 

delene falde fra hverandre og isoleres, medens man dog paa noget 

større Stykket' kan iagttage dein i deres gjensidige Leie. Denne 

Præparation foretager mmt undertiden under Lonpen.
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Hvad enten man undersøger Skiver eller Fragmenter af en 

Gjenstand, er det'nødvendigt at tilsætte en Vcedffe. Hensigten her

med er først at hindre Gjenstandens Jndtørring ved Fordampning; 

dernæst bringes under Præparationen Elementardelene ud fra hver

andre, saa at de ikke beenge sammen indbyrdes eller med Object- 

glasset, men blive bevægelige og svømme frit i Vædsken; Gjenstan- 

dens Overflade bliver tillige glat og modtager ligesom en Politur; 

den bliver gjennemstgtigere, og dens Contour mindre tyk eller svær. 

Klin sjeldent undersøger man uden tilsat Vcedffe, nnar man ønsker 

stærkere Contour eller frygter for, at Vædsten sial gjore Delene 

altfor gjennemsigtige. Naar Elementardelene allerede befinde sig i 

en Vcedske, er del i Almindelighed ikke nødvendigt at tilsætte 

nok en Vredste, med mindre deres Mængde er saa stor, at 

hele Synsfeltet vilde bedækkes af dem og deres frie Bevægelse 

hindres.

Da de fleste Dele af Dyr og Planter af Natllren ere gjen- 

nemtroengte af Pand, benyttes dette i Almindelighed. Vedst er 

destilleret Vand; men klart rent Drikkevand er som oftest tilstrække- 

ligt, da det kun sjeldent indeholder fremmede faste Dele, s. Er. Jn- 

fusionsdyr; disse kunne forøvrigt, naar de svømme omkring i Præ- 

paratet, betydeligt forstyrre Iagttagelsen*).  Varmt Vand vil man 

fim sjeldent have Brug for.

*) Det er tn feilagtig Mening, at en Draabe Vand indeholder mange Tu

sinder Jnfusionsdyr; man har med dette Udtryk kun villet betegne, at disse 

Tyr ere saa smaa, at en saadan Mængde kan indeholdes i en Draabe 

Vand; men heldigvis er dette ikte Tilfældet i almindeligt godt Drikkevand, 

som kun indeholder yderst faa Jnfusionsdvr.

I mange Tilfælde er Tilsætningen af Vand uden Skade for 

Elementardelene; i andre Tilfælde lide de derimod betydeligt derved, 

naar Vandet indsuges og forandrer deres Bygning dier endog op- 

loser bcm. Man har derfor som almiitdelige Fortyndingsmidler
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ogsaa anvendt andre Vædster, saasom Kogsalt- eller Stikkeroplosnin- 

ger, hvis Indvirkning visse Gjcnstande bedre taake; fremdeles Wgge- 

hvide, Blodserum, Nienvædfferne, fortyndede Syrer, især Eddike- 

syre og Chromsyre, fortyndet Alcohol, især naar Gjenstanden alle- 

rede har vcvret opbevaret deri; endelig Kreosot, Olie og Terpentin; 

deilne anvendes især ved tørre Gjenstande, f. Er. Tænder, Kry- 

staller, Forsteninger, men gjor undertiden Elementardelene altfor 

gjennemsigtige. Spyt er uhensigtsmæssigt, fordi det er blandet 

med Epitbelialceller og Luftblærer; begge Dele forstyrre Jagttagel- 

sen. At man ikke maa anvende et Fortyndingsmiddel, som opløser 

Gjenstanden, f. Er. Syrer ved Krystaller, eller Terpentin ved 

Fidt, og at man ikke til et Præparat, som indeholder Vand, maa 

tilsætte fit Olie, med mindre man lletop har bestemte Diemed, 

folger af sig selv.

Visse Gjenstande taale aldeles ingen Tilsætning af Vcrdffe, 

s. Er. Nethinden, og disse maa man derfor lade forblive i 

det Medium, hvori de allerede befinde sig; Tilsætning af Vædfker 

benyttes i saadamle Tilfælde kun fer at lære deres Virkninger paa 

Elementardelene at kjende, efterat man iforveien har iagttaget De- 

lenes normale Forhold.

Vædsten, som man benytter, tilsættes i Almindelighed førend 

Præparationen med Kniv eller Naale. Meit er Gjenstanden meget 

zart, og frygter man for, at den mindre godt modstaaer Bredstens 

Indvirkning, er det bedre forst at bedække den med en tynd Glas- 

plade og derpaa at tage en Draabe af Vædsken paa en Kniv, holde 

den mod Randen af den tynde Glasplade og lade den indsuges 

ved Haarrorskraften. Denne Fremgangsuiaade benytter man ogsaa, 

naar Gjenstanden allerede befinder sig paa Objectbordet, og man 

ved at tilsætte mere af samme eller en anden Vcrdsie ønsker at iagt- 

tage den øjeblikkelige Virkning deraf. I samme Hensigt kan man 

ogsaa lægge en fin Bomuldotraad under det tynde Glas, bringe 

en Draabe af den nye Beedske paa Objectglasset og derpaa dyppe
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den frie Ende af Traaden deri, hvorpaa Vædfferl ved Hjælp af 

Traaden ledes hen til Gjenstanden.

Man maa vogte sig for at tilsætte saa meget af Vædsten, 

at den flyder ovenpaa den paalagte Glasplade, hvilket lettest kan skee, 

uaar denne er meget tynd. Har man tilsat for meget, ligge 

Gjenstandene ikke roligt, og man kan da opsuge det Overflødige 

ved Hjælp af Trækpapir; det Samme kan man giøre, uaar man 

vil iagttage Kchstallers Fremskydm ved at concentrere Oplosningen. 

Begynder Vædsken at fordampe, trækker den stg undertiden hen over 

Synsfeltet i en krum Linie, der drager alle Smaadele forail sig; ofte 

efterlades paa Glasset en Mængde sig krydsende og uiibertibeit tem

melig regelmæssige Linier med skuffende Udseerlde af Forgreninger 

eller Traade.

Vi have i det Foregaacnde allerede antydet Anvendelsen af 

tynde Glasplader. Man bedækker dernied den Gjenstand, der stal 

uildersøges dels for at opholde Fordampningen fra den og bevare 

dens Fugtighed, dels for at undgaae, at Dampene flaae sig paa 

Objectivet og formørke det, dels eildelig for at udøve et let Tr-yk, 

hvorved Elementardelcne solldres mere fra hverandre og komme til 

at ligge i eet Plan, idet de tillige fireres. Ved de fleste Under

søgelser bedækkes Gjenstanden med en tynd Glasplade; dog er det 

ingen absolut Nødvendighed, navnlig ikke ved svagere Forstørrelser; 

og dernæst gives der Gjenstande af saa stor Blødhed, at de ikke 

tante Paalægning af en Glasplade, medens man paa den anden 

Side ved en tykkere Glasplade kan opnaae, at den virker ved sin 

Tyngde til at comprimere Gjenstanden stærkere og saaledes er- 

statter Brugen af et særeget Compressorium. Om Brugen deraf 

have vi forhen tatet og ligeledes gjort opmærksom paa, at den paa

lagte Glasplade ikke maa være saa tyk, at Gjenstanden hindres i 

at komme i Objektivets Brændputtkt.

Raar man uridersoger Mikroskoper af fvrskjellige Jnstrument- 

magere, vil man finde, at Nogles give et bedre Billede, uaar man
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bedækker Gjenstanden med en Glasplade, Andres, naar man iagt- 

tager udelt samme. Man vil fremdeles gjøre den Erfaring, at nogle 

Gjenstande under samme For størrelse sees skarpere og tydeligere vedBedcek- 

ning med en Glasplade, andre uden samme; ja ved notere Under

søgelse vil man træffe Combinationer af Objeetiv og Ocular, hvor

ved forskjellig Længde af Mikroskopets Rør snart den ene snart den 

anden Fremgarlgsmaade er at foretrække for at erholde et godt 

Billede, og hvor endog den paalagte Glasplades forskjellige Tyk- 

kelse kan blive af Indflydelse. Denne Forskjellighed beroer for en 

Del derpaa, at Instrumentmageren, idet han combinerede Lindserile 

for at erholde et godt Billede, fra først af anvendte et Prøve- 

object med eller uden Bedækning af ett Glasplade, og derefter 

saninlenstillede sine Lindser saaledes, at Aberrationerne vare bævede 

ved Hjælp af denne eller hin Fremgangsmaade. Dog kommer her 

ogsaa Gjenstandens egen Beskaffenhed i Betragtmng; men der 

lader sig herfor ikke give bestenite Negler. Da man i de fleste Til- 

fcelde helst ønsker at bedække Gjenstanden med en Glasplade, for

tjene saadanne Mikroskoper, hvorved denne Fremgangsmaade bliver 

at anvende, Fortrinet. Forovrigt er Forskjetten i Billedets Renhed 

ved Anvendelse af en paalagt Glasplade eller uden en saadan nlcst 

følelig ved stærke Forstørrelser.

Naar Gjeitstanden har erholdt en passende Præparation, skri- 

der man til Iagttagelsen. Gjenstanden bringes med Forslgtig- 

hed paa Objeetbordet, idet man vogter sig for at støde ait imod 

Objectivet; Begyndere gjøre derfor bedst i at lade Mellemrummet 

imellein Objectivet og Objeetbordet være tilstrækkeligt stort, naar 

Gjenstandeit skal anbringes. Bliver Objectivet fugtigt enten ved 

Berøvelse med Gjenstanden eller ved Fordampniilg fra ben (hvorpaa 

man ogsaa maa give Agt længere hen under Jagttagelsen), sag at 

det fordunkles, maa man strar aftørre det eller Vente nogle Vie- 

blikke, indtil Dampene ere forsvundne. Gjenstanden indstilles der- 

paa ved Hjælp af en af de forben omtalede Bevægelser af Object-
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bordet eller Røret, idet man først benytter den grovere Bevægelse 

af Drevet og derpaa den skarpere Indstilling ved den finere Skrue, 

hvor den findes.

Viet maa bringes saa teet som muligt til Ocularet for at 

erholde et stort Synsfelt og for at udelukke fremmed Lys; dog 

maa man vogte sig for, at Dienhaarene komme i Berørelse med 

det, hvilket dels kan forstyrre Iagttagelsen, dels tilsmudsker Ocu- 

laret. Da man kun fan iagttage med eet Ole ab Gangen, 

gsor man bedst i at lukke det andet, for ikke at trætte det, især 

uaar det boldes aabent lige mod Lyset. Man vil neppe have nø

digt at binde en Klap for det, eller have Brug for den forhen 

omtalede sorte Papskive paa Ocnlaret. Man Vænne sig til at kunne 

iagttage med begge Oine og benytte dem derfor afverlende; deres 

Synsevne bliver ellers let for-skjellig. Mail fortsætte aldrig Iagttagelsen 

saa længe eller ved saa stærkt Lys, at der opstaaer Træthed i Diet.

Bevægelsen af Drevet eller Skruen maa stee med Rolighed og 

med fast, men let Haand; man gjør derfor bedst i at støtte Albuen 

imod Bordet, naar man sidder, eller holde Sinnen ind til Legemet, 

naar man staaer; naar man sidder, maa man ikke støtte Brystet 

imod Bordet for ikke at forstyrres af Hjertets Pulsation. Godt er 

det her som ellers at erhverve stg Vvelse i at bruge begge Heen- 

der; men i Almindelighed findes Skruerne, hvormed Bevægelserne 

skee, kun paa een Side, og man benytter da den anden Haand 

til Bevægelse af Gjenftanden frem og tilbage under Objectivet, 

og til Regulering af Reflerionsspeilet og Diaphragma. Under 

Jagttagelsen beholde man stedse Skruen i den ene Haand, for at 

man uafbrudt kan frembringe de smaa Bevægelser, der eie nøb; 

yendige for snart at betragte Gjenstandens Rande, snart dens Over

flade, snart at kunne undersøge en anden Gjenstand, som befinder 

stg i samme Synsfelt, men ikke i samme Brændpunkt. Man vogte 

sig for at bringe Objectivet og Gjenftanden saa nær til hinan

den , at de komme i Berørelse eller endog, naar Gjenstanden er
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bedækket med en Glasplade, støde saa stærkt intob hinanden, at de 

beskadiges eller sønderbrydes; dette kan overmaade let hænde, naar 

man ikke er opincerksom paa, hvilken Bei ©friten sial dreies, eller 

naar man ffruer for hurtigt; jo nærmere Objectives og Gjenstanden 

komme hinanden under Indstillingen, meb de.stv langsommere og 

forsigtigere Bevægelse lade man Skruen virke, og mærke stg ester- 

haanden under Iagttagelsen den korteste Afstand, hvori de tør be- 

finde sig. Forsigtighed maa især anvendes ved stærke Objektiver, 

hvor Afstanden er meget ringe.

Man erindre, at Billedet staaer omvendt, og at følgelig Be

vægelse af Gjenstanden fleer i den modsatte Retning af Billedet, 

med mindre man har anbragt et Prisme paa Ocularet, hvorved 

Billedet vendes om; men det benyttes kun sjeldent, og man vom- 

ner sig snart til ben omvendte Bevægelse. Til at bevæge Gjen- 

standen frem og tilbage under Objectivct er det bevægelige Bord 

hensigtsmeWgt; dog kan man hjælpe sig uden dette. Under Be- 

vægelsen maa Gjenstanden aldrig loftes op fra Objectbordet, nteit 

kun skydes hen ad samme for at undgaae Berorelse med Objective!. 

Det er nemlig nødvendigt at bevæge Objectglasset frem og tilbage 

paa Objectbordet for at opsøge Gjenstanden og for at see de 

forskjellige Elementardele under saa mange Former som muligt. 

For at kllnne betragte dein fra flere Sider er det oste tjenligt at 

lade dem bevæge sig i Vædsken, hvorved matt tillige bemærker de

res Consistance, naar de støde an imod hverandre eller imod andre 

Dele; man kan opnaae dette, idet man ved lette Stod til Glas- 

set fætter hele Massen i Bevægelse, eller ogsaa ved at tilsætte eller- 

borttage noget af Vædsken, hvorved der kommer Bevægelse i den 

øvrige Del. Er Præparatet ikke bedækket med nogen Glasplade, 

opstaaer ogsaa Bevægelse ved Fordampningen, og det desto stær

kere, jo hurtigere Fordampningen gaaer for sig. Af denne Delenes 

Bevægelse lade man sig imidlertid ikke skuffe; den kan ogsaa frem-- 

femme ved Jnfuslonsdyrs eller Flimmercellers Tilstedeværelse i
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Bevægelse henimod een Side opmærksom paa, om Objectbordet er 

aldeles horizontalt eller ei. Onsker man paa engang at have Sy- 

net af de forenede og- isolerede Elementardele, steer det bedst ved at 

betragte Randen af et Brudstykke. Af og til maa man ogsaa an

vende Tryk for at gjore Gjenstanden gjennemsigtigere.

At betragte en Gjenstand igjennem Diikrosiopet er i og for 

sig ikke forbundet med nogen Vanskelighed. Roget Andet ei det 

derimod, naar det gjcelder at anstille en Undersøgelse for at klunte 

give en Tydning af tet Iagttagne. Vanskelighederne herved be- 

roe nærmest paa beti særegne Maade, hvoryaa (yjenstandene belyses, 

naar man anvender gjennemgaaende Lys. 3-hi uigjeilnemslgtige (e- 

gemer, som betragtes ved paafaldende i?ys, ere langt lettere at 

iagttage og at tyde, fordi Lyset kommer ovenfra fra den ene Side, 

og Skyggen falder til den modsatte, paa samme Maade som det 

blotte Vie i det daglige Liv almindeligen seer Gjenstemde^e ved paa

faldende Lys. Ogsaa Gjenstandenes Farve, der letter deres Erkjen- 

delse, holder sig uforandret ved paafaldende Lys. Ved gjennem- 

gaaende Lys, som benyttes i det langt overveiende Antal af Un

dersøgelser, gaae derimod ikke blot Gjenstandenes Farver, især naar 

de ere svage, meget let tabt, men hele Forholdet af Lys og 

Skygge forandres, og der horer derfor større Ovelse til at afgjøre, 

om M er et solid eller hult Legeme, man iagttager, om det er 

en bul eller solid Cylinder eller et fladt langt Baarld, en Stribe 

eller en Traad, en Kugle eller en rund Plade, en Aabning etter 

en Plet, en Ophøining eller en Fordybning, og saa fremdeles. 

Aarsagen, hvorfor vi ikke kunne opfatte saadanne Forfijelligheder 

ved det første Blik, er navnlig den, at vi ved Iagttagelse gjennem 

Mikroffopet kun see det Plan af Gjenstanden aldeles tydeligt, font 

netop befinder sig i Objektivets Brændpunkt, medens et »armere 

eNer fjernere liggende Plan af Gjenstanden er taaget eller utydeligt. 

Og medens ellers vort Dies Accommodationsevne kommer os til
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Gjenstande, glipper ben os ved den mikroskopiske Jagttagelse og er

stattes kun, idet vi ved Lmdserues Bevægelse til og fra Gjenstan- 

den snart Bringe et snart et andet Plan af Gjenstandelt i Brænd

punktet. Naar det fremdeles i mange Tilfælde er vanstelkgt i no- 

gen Afstand med det blotte Øie at adMe et Basrelief fra et Ma- 

leri, benytte vi som Hjælpemidler for at afgjore det Diets for- 

stjellige Stilling, Tilnærmelse til Gjenstanden eller endog Følelsens 

Sands, naar Ligheden er meget stor, men disse Hjælpemidler svigte 

os ligeledes ved mikroskopiske Iagttagelser og erstattes kun ufuld- 

komment ved den afverlende stærkere eller svagere Belysning af 

Gjenstanden. Endelig kan Tydningen vanskeliggjores ved den eien- 

dommelige Maade (Diffractionen), hvorpaa det gjennemgaaende. Lys 

borer sig omkring Randene af Gjenstandene, saa at de vise sig be- 

grcrudsede af en fin hvid Søm, der s. Er. ved et rundt Legeme 

kan antages for en lys Hinde, eller ved et langagtigt Legeme for

et omgivende Rør, eller overhovedet kan forlede til at tillægge en 

Gjerptand doppelt Contour. Diffractionen er stærkere ved stærke 

Objectiver og især ved niere gjennemsigtige Legemer med ffarp 

Contour; den forstyrrer mindre ved svage Objectiver og ved mor- 

kere Legemer; den bliver ogsaa stærkere, naar Gjenstanden ikke 

er aldeles note indstillet, mm forsvinder ved forandret Stilling 

af Reflerionsspeilet. Jeg har bemærket, at Diffraetionen er skær- 

kere ved ttogle Mikroskoper end bed andre, uden at jeg med Be

stemthed bar kunnet finde Grunden dertil, det er muligt, at 

den beroer paa Objektivets større ekler mindre Aabning. Den 

fine hvide Linie bliver regnbuefarvet, naar man istedetfor det sæd- 

vanlige Dagslys benytter be directe Solstraaler eller ogsaa stærkt 

Lampelys; Diffractionen faaer her Navn af Irisation og steer ved 

Lysstraalernes saakaldte Jnterferents. Ikke faa ere de Vildfarel- 

ser, som Ubekjeudtskab meb Diffractionen har foranlediget blandt
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ældre Iagttagelser, navnlig bed Iagttagelse i Sottys; ja selv paa 

nyere Afbildninger kan man blive Følgerne heraf vaer.

Disse Vanskeligheder ved Iagttagelsens Tydning kunne vel for- 

mindstes ved Anvendelse af de ovenfor givne almindelige Negler 

for Præparationen og Jagttagelsen og ved Opmærksomhed paa de 

nysnævnte Aarsager; men kun en rolig og længe fortsat Iagttagelse 

og den derved erhvervede Nvelse formaae at hæve dem aldeles. 

Hvor hurtigt eller let denne Færdighed i Tydningen opnaaes, vil 

i høi Grad beroe paa Iagttagernes Individualitet; et sundt Die er 

Hovedbetingelsen; men det maa understøttes ved Sands for For- 

mer og ved en lykkelig Combination af deres Afverling; først 

da erholder man ved Totalindtrykket et klart og fuldstændigt Bil- 

lede af Gjcnstanden. Det gaaer med Diets Sands font med Orets; 

Et er det at kunne høre Toner, et Andet at kunne opfatte, com- 

binere og gjengive dem som Melodie. Videre strækker Ligheden 

imellem disse to Sandser sig ikke; thi Viets Sands er den eneste, - 

som Mennesket hidindtil har formaaet at potensere, og lignende 

fortrinlige Hjælpemidler som dem, vi anvende for at bøde paa 

.Viets Ufuldkommenhed, kjende vi endnu ikke for Vrets Vedkom- 

mende. Med den større Fuldendthed, hvormed Viet udrustes, ere 

imidlertid fulgt de Ulemper, som ti ovenfor have angivet, og kun 

naar man forsomnier Opmærksomheden herpaa, kan der være Tale 

om optisk Illusion foraarsaget ved Mikroskopet. Thi at en Jagt- 

tager forstyrres ved Fidtstriber paa sine Lindser eller af Ridser i 

Objectglasset, foraarsaget ved Præparatiouen med Naalc, — eller, 

naar Gjenstanden er behandlet med Fil eller Slibesten, skuffes af 

de derved frembragte Striber, især naar Gjcnstanden allerede bar 

en traadet Bygning eller en stribet Overflade, — eller at man 

forsommer at holke sine Lindser eller Objeetglas rene og antager 

Støvkorn paa Lindseme eller Fnug af Lærredet, hvormed man bar 

poleret, eller andre tilfældigt indblandede Legemer for Dele af ben 

Cljenstand, som skal undersøges, — eller at en Jagttagei ene og
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beskriver det til Poleringen anvendte Jernilte eller Luftblærer i Ob- 

jectglassene som horende til Gjenstanden, der iagttages, osv. osv. —, 

at saadanne Fejltagelser skee, kan ingenlunde skrives paa Mikroskopets 

Regning, men kun paa Mangel af Omhu og Nøjagtighed, ikke anderle

des end om Nogen under en ftethoskopisk Undersøgelse vilde forverle Klæ- 

dernes Gnidning med en Crepitation. Og er man uforsigtig nok til at 

overile sig med Bekjendtgjorelsen af saadanne Iagttagelser, da ro

ber det Mangel paa Grundkghed og en overdreven Tillid til sine Kræf

ter, dem nran her som ofte andetsteds bedst prøver og styrker, idet 

mart begynder med lette og bekjendte Gjenstandes Undersøgelse og 

derfra strider til vanskelige og nye. Det er til den feilagtige Tyd

ning af Jagttagelsen, at den største Mængde af Vildfarelser maa 

henføres, og herpaa beroede rietop den Miscredit, hvori ikke uden 

Grund mikroskopiffe Undersøgelser for en Tid vare komne. Dette 

forhold har imitlertid forandret stg, ikke blot ved Jnstrumeiltemes 

større Fuldkommenhed, men ogsaa ved Iagttagernes forøgede Uddcm- 

nelse, og ved den større Flid og Onihyggelighed, font der gjores For

ring paa, naar man ønsker, at en mikroskopisk Undersøgelse skal 

blive Videnskabens Eiendom eller erholde mere end historisk Betydning.»

Sorn almindeligt forekonunende Momenter, der kunne for

styrre Jagttagelsen, men vanskeligt forlede til eit urigtig Tyd- 

ning, ville vi her med nogle Ord omtale tvende, idet vi blot 

nævne ben hyppige Indblanding af smaa og store Luftblærer i 

Præparatet, font især tiltrække sig Begynderes Opmærksomhed. ^Det> 

ene Moment er de saakaldte mouches vol an tes, hvoraf mange Mm- 

nefier lide, og som ofte klinne forstyrre Jagttagelsen. Det er i Al- 

mindelighed runde Molekuler, der ere forenede i Grupper eller i 

Perlerader med forskjellige Bllgtninger, og som uophørligt fremtrerde 

for Synet. Men netop derved, at det bestaildigt er den samme 

Figur, som viser sig i Synsfeltet, kan man let adstille dem fra 

Gjenstanden, man iagttager, og ligeledes stjelne dem fra Stevkorn, 

som kutttte befinde stg paa Lindserne, de sidstes Sæde kan man som
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ovenfor nævnt erkjende ved Dreining af Ocularet eller Objeetivet. 

— Et andet almindeligt nlikroskopisk Phantomen er deri Brownske 

eller Molekularbevægelsen. Den bestaaer deri, at alle smaa sig 

i en tyndtflydende Vædske befindende Smaadele vise en uafbrudt 

og selvstændig Bevægelse, som bliver desto større, jo mindre Delene 

ere. Størrelsen af de Legemer, som vise denne Bevægelse, er (for 

at vælge bekjendte Gjenstande til Sammenligning) fra Størrelsen 

as det sorte Oienpigments Molekuler indtil Størrelsen as et menne- 

sieligt Blodlegeme. Bevægelsen er snart zittrettde, snart kredsforun'g, 

snart aldeles uregelmæssig, saa at et Molekule kan tilbagelægge en 

større eller mindre Stræktting af Synsfeltet; snart er dm mere pen- 

dulagtigt svingende, navnlig naar Smaadelene ere langagtige. Be

vægelsen kan være saa stærk, at den endog har Jndflydelse paa 

større Dele. Den er selvstændig og hidrører ikke fra en Fordamp

ning; tbi dm Bevægelse, som opstaaer derved, er langt stærkere; 

Deleile kastes om imellem hverandre, og Udseendet er oste, som om 

Vædsken kogte. Den Brownste Bevægelse seer man derimod lige 

kraftig, selv hvor Fordampningen er hindret, naar f. Er. Vcedffen, 

hvori Molekulerne findes, er omgiven med en Olie eller er ind- 

smeltct i et Glasror; dog skal beit blive stærkere, naar Vædflen 

opvarmes, hvorimod Lys, Elektricitet, Magnetisme og chcmiske 

Indvirkninger ere uben Jndflydelse paa den. Den holder sig uaf- 

brudt i mange Aar i herinetisi lukkede Præparater.

Blandt Mikrosiopets Bidele have vi i det Foregaaende blot 

nævnt Maale- og Tegneapparatet, men udsat Anvisningen 

til Brugen heraf til nærværende Afsnit. Vi gaae derfor over til 

Forklaringen af deres Anvendelse og tilfoie dernæst nogle Bemcvrk- 

ninger om mikroskopiske Præparaters Opbevaring.

«. Om Mikromctrien.

Til Bedømmelsen af en Gjenstands Væsen horer ogsaa dens 

Størrelse. I det daglige Liv bestemmes Størrelsen af de for det
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blotte Vie synlige Gjenstande ved Sammenligning med et engang 

fastsat Maal af Fod, Sommer og Linier; ved mikroskopiste Stør

relser maa ogsaa Maalet blive mikroskopisk, og man har derfor ikke 

blot indrettet mikroskopiske Maalestokke, men desuden konstrueret 

særegne Apparater. Læren om mikroskopiske Størrelsers Maaling kal

des Mikrometrien og udføres ved for-skjellige Mikrometre. Den 

omfatter Maalingen af Gjenstanden og af Forstørrelsen; begge Dele 

ere nøie forenede saavel i Henseende til deres Udførelse som deres 

Anvendelse.

I den ældre Tid blev Maalingen af mikroskopiske 

Gjenstande udfort ved Sammenligning med andre sinaa Gjen

stande, saaledes med Tykkelsen af et Haar eller Spindelvæv, rued 

Pollen Lycopodii eller af Lvcoperdon Bovista, med Sandkorn (Leeu- 

wenhoek), hvoraf hundrede gik paa en Tomme. Jurin anvendte 

Gjennemsnittet af smaa Stykker fin Sølvtraad, hvoraf et bestemt 

Antal Vindinger omkring en Naal udgjorde en Tomme. At denne 

Art at maale pan bar langtfra at give nøjagtige Resultater, er 

indlysende.

Wollaston og Goring have construeret tvende Mikrometre, som 

dog klin tildels kumre anvendes ved det enkelte Mikroskop, og som 

bestaae as parallele Metaltraade eller Haar, bestilles bag Gjenstanden 

saaledes, at Gjenstandm under Maalingen syues at hvile paa dem, og dens 

Størrelse bestennues efter den forud fastsatte Længde og Afstand afTraa- 

dene eller Haarene. Disse Mikrometre ere imidlertid ikke gjcrngse ved det 

sammensatte Mikroskop. Det Samme er Tilfældet med Dollonds Nld- 

maaler, som ogsaa klrn benyttes ved det enkelte Mikrostop. Dette 

Mikrometer bestaaer af en i Midten gjennemskaaren Lindse, som vi

ser Gjenstanden enkelt, naar begge Halvdele ligge »øie mob hin- 

auden, nien derimod doppelt, saasnart de fjernes fra hinanden. 

Ved Hjoelp af en Scala eller en mikrometrisk Skrue maales den 

Afstand, hvori Lindsens Halvdele befinde sig, naar Gjeilstanden viser 

sig doppelt, og man lærer paa denne Maade dens Vrede at kjende.



Ogsaa det saakaldte Spidsemikrometer benyttes ikke mere. De 

er opfundet af Martin (1740) og bestaaer af et Ocular, hvor 

to Naale ere anbragte diametralt modsatte hinanden. For at maale 

en Gjenstand strues Spidserne saa langt ud, at de berøre Ran

dene af Gjenstemdms Billede. Derpaa maales Afstanden imellem 

Spidserne enten ved Hjælp af et Glasmikrometer etter ved Hjælp 

af en sig paa Grebet af Naalene befindende mikrometrisk Sknie. 

Meget smaa Gjenstande kan man irnidlertid ikke maale paa denne 

Maadez større Nøiagtighed kan man erholde ved store eller mørke 

Gjenstande; det er'saaledes anvendt som Uldmaaler.

De nu brugelige Mikrometre ere Skruemikrometret og Glas- 

mikrometret.

Jdeen til Skruemikrometret (Tab. I. Fig. 12), som Fraun

hofer forst coilstruerede, er taget fra Spidsemikrometret. Det er i 

Grunden kun et bevægeligt Bord, saaledes soul vi forhen have be- 

strevet det. Det bestaaer af en Plade, der skrues fast paa Object- 

bordet; en anden Plade er indfalset i den og kan bevæges fra den 

ene Side til den anden ved en meget fin Skrue, af hvilken et vist 

Antal Gjænger gaae paa en Linie; vi ville f. Er. antage 10. 

Dreier man altsaa Skruen 10 Gange rundt, flytter den oberste 

Plade sig 1 Linie fra den ene Side til den anden; ved een Om- 

dreining følgelig ’/ioz". Haandgrebet, hvormed Skruen dreies, er 

paa sin Rand delt i 100 ligestore Dele; for hver Del Skruen dreies, 

bevæges den øverste Plade altsaa 7iooo'"j og da Haandgrebet støt- 

ter sig til en Nonius (en lille inddelt Plade, hvoraf 10 Dele ere 

lig 9 Dele af Haandgrebets Inddeling), kan man flytte Pladen 

Vioooo"' fta den ene Side til den anden.

For at benytte Skruemikrometret maa man anvende et Ocu- 

lar, paa hvis Diaphragma en fin Traad af Silkeormspind er ud

spændt. Jstedetfor en Traad kan man ogsaa bruge et plairt Glas, 

hvorpaa man med en Diamant trækker en fin Linie; det lægges paa 

Diaphragma; men Linien sees ofte ikke tydeligt, især naar Belys-

WWWWWWWWWW



78

ttingeir er nr eget stærk. Traaden stilles saaledes, at ben danner en 

ret Vinkel med Skruen i Mikrometret, hvilket enten steer ved at 

dreie hele Ocularet eller ved en særegen Bevægelse af Diaphragnla 

i Ocularet. Gjenstanden lægges paa Skruemikrornetrets overste 

Plade, og man bringer den Del af samme, som man øttsker at 

maale, i en saadatt Stilling, at dens Billede netop viser sig ved 

Siden af Traaden. Idet nu Skruen bevæges, flytter den 

øverste Plade sig tilligemed Gjenstanden, og man vedbliver at 

skrue saa længe, indtil Gjenstandens Billede befinder sig paa den 

anden Side af Traaden. Man har da struct saa mange Gange 

rundt, som Gjenstandens Brede udgjor; de fuldstændige Omgange 

aflæses paa en særegen Scala, der er anbragt paa den oberste Plade, 

medetts Skruetts Haandgreb viser de enkelte mindre Dele. Har 

man f. Er. tretet en hel Omgang -s- fein Dele af Haandgrebets 

Jnddeling, er Gjenstandens Brede lig 0,1'" -s- 0,005"'. Reg- 

nhigen vilde saaledes være meget simpel, hvis netop 10 af Skruens 

Gjænger udgjorde een Linie; men uheldigvis er dette ikke Tilfældet. 

Thi dels vilde man neppe kunne forfærdige saa fine Skruer, dels 

er det ikke muligt, hvor det kommer an paa Tusinddele af en Li- 

nie, at forfærdige Skruen saaledes, at en Omdreining netop nd- 

gjor et rundt Tal. Man er derfor nødsaget til ved Hjælp af et 

Glasmikrometer at beregne Størrelsen af eit hel Omdreining og 

derefter at bestemme de mkelte Dele. Derved fremkomme Størrel

ser med meget sinaa Brøker, som i høi Grad gjøre Regningen 

vidtløftig. Bettytter man derfor Skruemikrometret hyppigt, gjor 

man bedst i at opstille i Form af en Tabel Værdien af en eller 

flere Dele af Skruen, saa at luntt strar kan eftersee, hvormegct et 

vist Antal Omdrejninger eller Dele deraf udgjore. Ogsaa bliver 

Regningen vidtløftigere derbed, at man ikke altid katt begynde Maa- 

singeil fra Nulpunktet af Haandgrebets Zuddelittg, fordi man ikke 

altid strar kan lægge Gjenstanden saaledes, at Billedet viser sig ved 

Siden af Traaden; dette er især Tilfældet, nnar man vil maale
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flere Gjenstande ester hverandre. Jmidlertid har man afhjulpet 

dette ved at gjore Scalaen paa Haandgrebet bevægelig, saa at man 

kan stille Nulpunktet, paa hvilket Sted man vil, hvorpaa Scalaen, 

naar man begynder at iliaale, befæstes til Haandgrebet ved en sær

egen Skrlie. For at man fremdeles kan faae Gjenstairden til at 

ligge parallelt med Traaden, er der paa den øverste Plade af flere 

Skruemikrometre anbragt en omkring sin Are bevægelig Skive, hvor- 

paa Gjeilstanden lægges; ligesont man ogsaa ved at anbringe Skruer 

paa Pladens forreste Rand og paa Sideranden, kan bevæge den 

og dermed ogsaa Gjenstairden forfra bagtil og fra Side til Side 

paa samme Maade som paa det bevægelige Bord. Alle disse 

Hjælpemidler ere nødvendige for at saae Gjenstanden til at ligge i 

en for Maalingen passende Stilling, hvilket endda kan være van- 

skeligt uof undertiden. Der er tillige ben Ubequemhcd forenet med 

Brugen af Skruemikrometret, at man enten maa anbringe det paa 

Objectbordet, hvergang man vil maale, eller lade det forblive be- 

fæstet paa sannne; men i sidste Tilfælde lader man sig let forlede 

til at benytte det som bevægeligt Bord, hvorved Skruen hurtigt 

siides, og Jnsirnnientet bliver unøjagtigt Man er desuden nød

saget til at have en særcget Apparat, naar man vil aftegne Gjen- 

standen.

Der er imidlertid flere vigtigere Grunde, som foruden Appa- 

ratets Kostbarhed tale mod dets almindelige Brug. For det forste 

lider Skruen af samme Feil som alle andre Skruer, nemlig af den 

saakaldte „Todlengang"; og uagtet Jilstrumentmagerne anvende for

trinlig Flid paa Skruens Forfcerdigelse, kan hin Feil dog ikke und- 

gaaes aldeles og forøges naturligvis, jo mere Skruen flides. Man 

maa derfor altid, forinden man begynder at maale, dreie Skruen 

engang rundt for at være sikker paa, at den tager fat i Skruemo

deren, og kan derfor altid kun skrue en og samme Vei, f. Er. fra 

høire til venstre; vilde man fbue fra venstre til høire for atter at 

fore Gjenstandens Billede tilbage paa den anden Side af Traaden
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eller for at gjentage Maalingeil, vilde man ikke være viS Paa, at Skruen 

havde taget tilbørligt fat; paa aldre Skruemikrometre kan man endog 

undertiden mærke, at den overste Plade ikke firår bevæger sig, fa el- 

snart man begynder at dreie. Schick og Plößl have sogt at hæve 

„Todtengang" ved at anbringe en stærk Spiralfjeder, font trykker 

den overste Plade tilbage, hvorved Skruen trykkes fast i Skrue- 

moderen. Man har fremdeles ikke Sikkerhed for, at alle Skrue- 

gjængerne overalt nøjagtigt have den samme Brede; Erfaringen be

kræfter dette tildels, og man maa derfor prove sit Skruemikrometer 

paa flere Steder ved Hjælp af et noiagtigt Glasmikrometer, forin- 

den man bruger det. Dernæst kan Maalingen blive unøjagtig paa 

Grund af Stativets eller Objectbordets Elasticitet, naar man tryk

ker for haardt paa Skruen, saa at der steer en Sidebevcegelse, der 

ikke tilhører Dreiningen af Skruen; især vil dette være Tilfældet, 

naar Objectbordet ikke er meget solid. Endelig gjor Diffraktionen 

det ofte vanskeligt at stille Objectet saaledes, at Billedet viser sig noi- 

agtigt ved Siden af Traaden i Ocularet, saavel før som efter Maa- 

lingen. Jo mindre Legemet er, af desto større Betydning er den 

Feil, som opstaaer af en af de nævnte Aarsager, hvoraf, som man 

vil see, det største Antal bliver at herlføre til Apparatets mechanisie 

Ufuldkommenhed, og kun den sidstnævnte nemlig Diffractionen kan 

henføres til Mikroskopets opliste Indretning. Vi ville nu faae at 

see, at Glasmikrometret fortjener Fortrin Baabe formedelst den derved 

opnaaede nøiagtigere Maaling og den bequemmere Anvendelse.

Glasmikrometret (Tab. I. Fig. 13) er en Glasplade, 

hvorpaa et mikroskopisk Maal findes afsat. Almindeligvis deles en 

Millimeter eller en Linie i 100 li g est ore Dele, som indridses i 

Glasset ved Hjælp af en i en særegen Maskine befæstet Diamant; 

dog gjøres Inddelingen ogsaa grovere eller finere. Stregerne ere 

parallele, og hver femte og hver tiende Streg er længere end de 

øvrige, for at man lettere kan tælle dem. Andre Glasmikrometre 

ere delte i Quadrater; dog er denne Jnddelingsmaade i det hele
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mindre god, fordi Glasset let springer i Vinklerne, hvor Stregerne 

krydse sig, og fordi de mange fine Liilier rindertiden fuiute forvirre; 

disse Glasmikrometre benyttes derfor i Almindelighed kun til Maa- 

ling af større Gjenstande. Den inddelte Glasplade har forskjellig 

Størrelse og kan indsattes i en Messingring eller en Messingplade 

for at være mindre udsat for at beskadiges. Da Stedet, hvor den 

fine Inddeling befinder sig paa Glasset, næsten er usynligt for det 

blotte Die, kan man mærke det ved at omgive det med en farvet 

Ring for lettere at kunne finde Jnddelingen under Mikroskopet.

Glasmikrometret benyttes paa forfljellig Maade. Den 

sinlpleste Maade er at lægge Gjenstanden paa Mikrometret og 

derpaa at tælle, hvor mange Dele den indtager af Scalaen. 

Dog anvendes benite Methode i det hele ikke. Thi dels ligge Gjen- 

standen og Mikrometrets Jnddeliitg ikke altid i samme Plan og 

kunne ikke sees tydeligt, naar de ikke ere i samme Brændpunkt; 

dels kan man ikke altid iforveien lægge Gjeilstanden i den for Maa- 

lingen passende Stilling, saa at man ofte maa lade sig nøie med 

et Skjon, hvilket ogsaa bliver Tilfældet med Gjenstande, der ere 

mindre enb en Del af Scalaen. Da man desuden ikke altid ifor- 

veien kan vide, om det bliver nødvendigt at maale Gjenstanden, 

maa man bestandigt benytte Glasmikronletret som Objectglas og 

tilined altid sørge for, at Gjeilstanden kommer til at ligge netop 

paa Jnddelingen; men saavel paa Grund af Præparationen af Gjen

standen med spidse Naale som forinedelst den hyppige Aftørring af 

Glasset Vil Glasmikrometret snart gaae tilgruilde, idet Jnddelingen 

bliver utydelig. Uigjennemsigtige Gjenstande kan man aldeles ikke 

maale paa denne Maade, da de ffjule Jnddelingen. Denne Me- 

thode finder derfor i det høieste kun Anvendelse ved Maaling af 

større og gjennemsigtigere Gjenstande ved svag Forstørrelse.

Paa en bedre'Maade anvendes Glasmikrometret ved at an- 

bringes i Ocularet. Det lægges paa Diaphragma med Jnddelingen 

vendt nedad imod Collectivlindsen, saa at den befinder sig i Ocu- 

c>
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larlindsens Brændpunkt. Et andet Glasmikrometer, hvis Jnddeling 

er bekjendt, lægges paa Objectbordet, og man iagttager nu, hvor- 

meget en Del af det sidstnævnte Glasmikrometer, som forstørres ved 

Ocular og Objectiv, udgjor i Sammenligiling meb det sig i Ocu- 

laret befirldende og følgelig kun ved Ocularlindsen forstørrede Glas- 

mikrometer. Man finder da et bestemt Forhold imellem begge Glas

mikrometres Inddelinger, og Enhver maa derefter for hver af sine 

Forstørrelser beregile sig en Tabel over Værdien af de enkelte Dele 

af det Glasmikrometer, som findes i Ocularet. Men ogsaa ved 

denne Methode opstaae let besværlige Beregniilger, og man har til- 

lige den .Uleilighed, at man inaa lægge Glasmikrometret ind i Ocu

laret, hvergang man vil anstille en Maaling, eller være i Besld- 

delse af et særeget Ocular, hvori det er befæstet, og som man 

derfor maa indsætte, naar det sial bruges. Det hændes fremdeles 

oste ligesom ved foregaaende Methode, at man maa overlade Maa- 

lingen af Gjenstandens Dele, som ikke netop svare til en enkelt 

Del af Glasmiki ometret, til et Skjon; og ligesom det undertiden 

er vanskeligt at saae Oie paa Jnddelingen, naar den er meget fin, 

saaledes kan i andre Tilfælde den betydeligere Brede af Diamant- 

stregerne være til Hinder i at maale Gjenstanden med den fornødne 

Nøjagtighed, fordi man ikke kan afgjøre, om Billedets Rand netop 

bækkes af Stregen eller ikke. Derimod har man den Fordel frem- 

for foregaaende Methode, at Mikrometret ikke behøver at være saa 

fint inddelt, og at Feil i dets Inddeling ere af mindre Betydning, 

fordi hver enkelt Del har ringere Værdi, end naar den er forstør

ret ved Ocular og Objectiv; man kan fremdeles maale uigjennem- 

sigtige Gjenstande, fordi Inddelingen befinder sig foran Gjenstanden, 

og man kan lettere passe Gjenstandens Billede ind under Stregerne, 

fordi man kan dreie Ocularet om sin Are. Gjenstanden maa be

finde sig i Synsfeltets Midte.

Bequemmest og lettest anvendes Glasmikrometret, «aar man 

sammenligner dets Inddeling med en sædvanlig Maalestoks. Denne
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Methode benyttede allerede Hooke, idet han lagde en Maalestok paa 

Bordet ved Siden af Mikroskopet, og paa samme Tid med det 

ene Vie betragtede Gjenstanden, og med det andet Øie iagttog, 

hvor mange Dele den indtog paa Maalestokken. Det er imidlertid 

anstrengende for Øinene at betragte to forftjellige Gjenstande paa 

samme Tid for ved Hjælp af Doppelsyn at faae Billedet af den 

ene til at hvile paa den anden. Aten efterat man har opfundet 

forftjellige Instrumenter, ved hvis Hjælp man kan aftegne Gjen- 

standene, og som vi senere nølere skulle omtale, har denne Methode 

vundet i Sinlpelhed. Det gjælder nemlig kun om at erholde en 

forstørret Maalestok for at kunne maale den forstørrede Gjenstand, 

og dette opnaaer man, idet man ved en eller anden Forstørrelse 

og Synsvidde aftegner nogle Dele af et Glasmikrometer, f. Er. 

nogle Hundredele af en Linie eller en Millimeter. 

Man aftegner derpaa Gjenstandens Contour, vel at 

mærke, ved famine Forstørrelse og samme Syns- 

vidde og kan nu ved Hjælp af en Passer maale den 

i alle Retninger nteb den paa Papiret afsatte Scala. Det er her- 

ved aldeles ligegyldigt at vide, hvor stærk ben anvendte Forstørrelse 

er, hvilket altid varierer noget for forftjellige Individers Vine, 

fordi den Kortsynede seer Gjenstaildelle mindre forstørrede end den 

Langtsynede. Men paa den anden Side er det af samme Grund 

nødvendigt, at Enhver selv aftegner Scalaen og Gjenstanden; 

Synsvidden kali derinlvd gjores større eller mindre, naar man som 

sagt kltil anvender samme Synsvidde og samme Forening af Ocu- 

lar og Objectiv til Gjenstandens og til Scalaetts Afteglling.

Hcendes det, at Gjenstanden er mindre end en af den asteg- 

nede Scalas Dele, deler man Scalaen paa Papiret i. faa mange 

mindre Dele, som man finder tjenligt. Man kan ogsaa anvende 

et finere inddelt Glasmikrometer eller beilytte en større Syns- 

vidde, hvorved Mikrometrets Dele aftegnes i større Maalestok; thi 

det er lettere at dele en større Del end en mindre, og ligeledes 

6*

Fig. 17.

0,05mm
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lettere at manic Gjenstanden, naar den er aftegnet større ved eri 

forøget Synsvidde. Imidlertid maa mart her ikke gaae for vidt, 

fordi Skarphedeli af Gjenstandens Coiltour let gaaer tabt ved en 

for stor Synsvidde. —• Man kan ogsaa afsætte Scalaen forud, og 

derpaa opsøge den Synsvidde, hvorved den falder sallullen med 

Glasmikrometrets Inddeling; dette kan man s. Er. gjore, naar 

limit ønsker at benytte famine Scala font en anden Iagttager.

Uagtet som anfort Synsvidden her er ligegyldig, naar man 

kun aftegner Scalaen og Gjenstailden ved samme Synsvidde, er 

det dog bedre, at man anvender eti bestemt Synsvidde overalt, og 

vi have derfor allerede tidligere antaget en Synsvidde af 0,25"'. 

Man afsætter derfor engang for alle ved denne Synsvidde Sca- 

laer for hver enkelt af sit Mikrostops Foreninger af Ocular og 

Objectiv, og aftegner ligeledes altid Gjenstanden ved samme Syns- 

vidde. Man behøver da kun at udmaale Gjenstanden med Passe- 

ren, kan gjøre dette i alle mulige Retninger uden at komme i 

Forlegenhed ved Gjenstandens Stilling og har flet ingen Regning 

nødig, saaledes som ved de foregaaende Methoder, freinfor hvilke 

nærværende Methode fortjener ubetinget Fortrin. Den benyttes paa 

aldeles lignende Maade ved det simple Mikroskop, Sol- og Jlt- 

britttmikroskopet. At man ogsaa ved en af de nævnte Methoder, 

enten med et Glas- eller Skruenlikrometer under Objectivet eller 

ved at aftegne hele Synsfeltet, fan maale dettes Størrelse, er iud- 

lysmde.

En Forsigtighedsregel iitaa absolut iagttages ved denne Frem- 

gangsmaade. Det er nemlig en aldeles naturlig Fordring, at man 

benytter et Glasmikrometer, som er inddelt meget noiagtigt, og 

denne Fordring maa ikke mindre opfyldes, naar man, som Vi ville 

see, anvender samme Fremgangsmaade med Aftegniilg af Mikro- 

nretret eller en anden bekjendt Størrelse, for at besteilmie Graden 

af Forstørrelsen. Da nemlig Glasmikrometret deles ved eit mikro-
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metrisk Skrue, om hvis Ufuldkommenheder vi forhen have talet, 

kan man med Ret gjore den Indvending imod dets Paalidelighed, 

at alle Skruens Feil overføres paa Glasset; og man finder i Sand- 

hed ogsaa, at ikke blot Glasmikrometre fra forMlige Instrument- 

magere ikke stemme overens indbyrdes, men at endog de enkelte 

Dele af et og samme Glasmikrometer ikke altid ere ligestore, naar 

man har afsat dem paa Papiret, hvilket er ben eneste srkkre Maude 

at controllere dem paa. Grunden hertil ligger dels i Arbeidets 

Ufuldkommenhed, dels ogsaa deri, at man ikke, selv naar man 

aftegner samme Del af Inddelingen, lægger den nøjagtigt paa samme 

Sted i Synsfeltet. Thi intetsteds bliver den sphceriffe Aberration 

saa let følelig, som naar man afsætter ett og samme Del af Mi

krometret ester det Billede, som snart sees paa Randen snart i 

Midten af Synsfeltet; ja Anvendelsen silart af det ene snart af det 

andet Die maa nødvendigvis være af Jndflydelse, naar Synsvidden 

ikke er ens paa begge Vine hos samme Individ. For at formindsie 

Indflydelsen af den spbcerifle Aberration kan man under Maalingen 

indskrænke Synsfeltet ved at indsætte i Ocularet et Diaphragma 

med meget snever Aabning; iscer er det anvendeligt ved Maalingen 

af Mikroskopets Forston-else, hvortil vi ret strar gaae over; ved 

Tegning og Mauling af større Gjenstande er denne Forsigtigheds- 

regel mindre nødvendig; dog stal man saa lidet soul muligt benytte 

Synsfeltets Peripherie, og dette gjcelder baade ved Iagttagelsen og 

ister ved Maalingen.

For altsaa at sikkre sig imod hin Indvending maa man for 

bd første prøve sit Glasmikronleters Nøjagtighed ved at affatte 

hver enkelt Del (eller 5 Dele ad-Gangen) paa Papiret, men kun 

vælge det Billede, som netop befinder sig i Synsfeltets Midte, og 

kan derefter med en Passer undersøge deres Lighed indbyrdes; og 

dernæst rnaa man, naar man afbilder en Gjenstaud altid ved Siden 

af den sætte Scalaen, hvormed man har maalt den, og hvormed

---- -
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man ønsker, at ogsaa Andre stillte maale den; Angivelsen af For

størrelsen og Synsvidden er her ikke nødvendig **).

*) For at oplyse Ovenstaaende ved et Erempel vil jeg anfore Folgende: Jeg 

benytter til mine Undersegelser et Mikroskop af Charles Chevalier i Paris, 

hvortil horer et Glasmikrometer, bestallende af en i hundrede Dele inddelt 

Millimeter. Da jeg skulde bestemme Forstenelsens Grad af en vis Com

bination af Ocular og Objektiv, maatte jeg ferst undcrsege Inddelingens 

Paalidelighed og fandt da ved en constant Synsvidde af 0,25 m folgende 

Værdier af hver femte Jnddeling eller af 0,05 m™, naar jeg neiagtigt hver- 

gang bragte dem i Synsfeltets Midte:

3 Jnddelinger å 18mm — 54mm Forstorrelsen altsaa 360 Gange.

1 n
173/4WM — 17;y4mm

ff tt 355 tf

2 II tt
171/4 mm __ 34 y2mm

tf ft 345 tf

7 If ff
17inm |19mni

If tf 340
2 II li 16'Vimm — 33 '/<2mm ff tt 335 tf

2 II tt
— 33mm

II ft 330 tt

1 ff 11 16,/4tnm = 16!/4mm tf 325 tt

1 ti u
1ßmm == Ißmm

ff tt 320 tf

1 tf — 15'/omm tf tf 310
20 Inddel. t= 1 mm != 339 y<2mm forsterret,

eller med et rundt Tal, Mikroskopet forstorrede lmm 340mm, eller Forstør

relsen — 340 Gange. Heraf saaes, at Glasmikrometret ikke var neiag

tigt inddelt, og at det var nedvcndigt at maale Jnddelingerne. Da Sum

men af alle Dele var = 340, og da den Jnddeling, hvorved denne Stor- 

relse fremkom, fandtes flest Gange, antog jeg med Ret Forstorrelsen = 

340 Gange og anvender ogsaa denne Forstorrelse og en derefter consirueret 

Scala, som findes astrykt Pag. 83, saa godt som til alle mine Underso- 

gelser. Uagtet Forskjellen imellem en Forsterrelse af 360 og 310 Gange, 

font ere Ertremcrne af de ved mit Glasmikrometer fundne Forsterrclser, 

vel ikke er meget betydelig, er det dog nødvendigt at erholde Forstorrelsen 

neiagtigt og engang for alle bestemt ved en constant Synsvidde. Vilde 

jeg have gjort samme Preye med stærkere Lindser, vilde Forskjellen natur
ligvis være bleven sterre.

For ved samme Leilighed at beregne hin Combinations sphæriske 

Aberration, valgte jeg Inddelingen 15 V2 (som netop er den yderste Ind

deling paa den ene Ende af mit Glasmikrometer) og maalte, hvor stærk 

Forsterrelsen var, naar jeg lagde hin Del i Midten af Synsfeltet og ved 

sammes Rande, og fandt da Forsterrelsen i Synsfeltets Midte — 310 

(endnu neiagtigere 307) og ved Randene — 315; den sidste Sterrelse er 

fremkommen af 12 Maalinger, idet jeg fire Gange dreicde Ocularet Vi 

Gang om sin Are, men lod Objectivet være urert, og hver Gang maalte 

paa 3 Steder af Synsfeltets Rande. Man seer heraf Vigtigheden af at
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Blandt sæ regne M ikrometre m aae vi her foruden et M ikrom eter 

as le Baillif anføre G  on  i o m et ret, hvortil Ideen først blev given 

af Naspail. Det tjener til at m aale Vinklerne af m ikrofiopiffe Kry 

staller og bestaaer af et Ocular, paa hvis Diaphragm a i Bræ ndpunktet

beregne Forstorrelsen ester Billedet i Synsfeltets M idte ; ved Aftegning  

af Gjenstandene er denne Forsigtighed m indre ncdvendig; dog stal m an 

altid, isæ r naar m an arbeider m ed et m indre godt Instrument, saa m eget 

som m uligt benytte Synsfeltets M idte. Jeg troer neppe, at Nogen vil 

ansee hin Aberration af m it M ikrostop, som er sorfæ rdiget af en udm æ rket 

Kunstner, for betydelig.

Den foranserte Beregning , hvorvcd jeg fandt hin Com binatrons  

Forstenelse —  339  '/cs, er Resultatet af, flere M aalinger, som jeg an

stillede den 2den Novem ber 1842 m ed m it hoire Die ved en Synsvidde  

af o,25  m ; M aalingerncs Antal har jeg im idlertid ikke noteret. Det in 

teresserede m ig at faae positiv Vished for, om  Synet paa dette Die uagtet 

en næ sten daglig Brug af M ikroskopet i 4 -  5 Aar havde holdt sig ufor

andret eller ei. Hvis Diet nem lig var blevet kortsynet, og jeg som Felge  

deraf m aatte forandre Objectives Asstand sra Glasm ikrom elret for at be

holde sam m e Synsvidde , m aatte hin Com bination give m ig en ringere 

Forstenelse, eftersom  for den Kortsynede en given Forsterrelse vil synes 

ringere. Jeg anstillede derfor (21de og 22de April 1847) fire M aalinger 

af sam me M ikrometer m ed sam m e Die og under sam m e Synsvidde og fandt 

da som M iddeltal (339, 338'/», 337'/<>, 337 /<;), at Forstorrelsen var =  

338 !/s. Forskjellen i Forstorrelsen er altsaa fun 1 '/s, eller m it hcire Oie  

er efter hin Tids Forled blevet 0,33 %  m ere kortsynet. Dette glæ dede  

m ig ikke blot, m en kan ogsaa tjene til Beroligelse for dem , som frygte for, 

at Brugen af M ikroskopet fordæ rver Diet. Ogsaa Ehrenberg i Berlin  

bar for 8 Aar siden m eddelt m ig, at hans Syn ikke havde forandret sig, 

uagtet neppe Nogen har brugt M ikroskopet saa m eget som han. - Im od  

den anførte Prove kan m an indvende, at Tem peraturen ikke har væ ret ncie  

den sam m e begge Gange, og at selgelig Glassets Udvidning ikke har væ ret 

end Tem peraturen i Væ relset kan im idlertid neppe have væ ret m eget 

forskjcllig paa hine to  Aarstider. For alligevel at undersegc det, ophedede  

: Objectbordet og Glasm ikrom etret til om trent 40 —  50 CC og m aalte 

Glasm ikrom etret ved denne Temperatur; Forstorrelsen beregnet paa sam me  

M aade viste sig at væ re -  338>/2 , altsaa paa m eget lidet næ r, lig den  

eeb væ relsets sæ dvanlige Tem peratur anstillede Beregning. Glassets  

Udvidningscoefficicnt er dcSudcn fra 0° til 100» efter Dulong cg Pent 

tun 0,00086133. Jeg m aa dog lilfe ie, at den sidste M aaling kun er 

anstillet een Gang.
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af Ocularlindsen er befæstet en Glasplade, hvorpaa med en Dia- 

mant er trukken en fin Streg. Langs med denne lægges en Side 

af Krystallen, og Krystallens Vinkel bestemnies bed Hjælp af en 

anden Glasplade, hvorpaa ligeledes er trukken en fin Streg, mett 

som kan dreies rundt, idet den er befæstet i en bevægelig Skive, 

der er delt i 360°. Stregerne af begge Glas lægges saaledes, at 

de krydse stg og i Krydsningen optage Billedet af den Krystalvinkel, 

der sial maales. Vinkelens Størrelse aflæses dernæst paa Skiven. 

De« i Grader inddelte Skive kan med tilhørende Glasplade ogsaa 

anbringes paa Objectbvrdet (Brunner); Fremgangsmaaden ved Maa- 

lingeil er den samme. Dette Instrument er dog temmelig overflø

digt, naar man kan afbilde Krystallen ved Hjælp af Camera clara, 

i hvilket Tilfælde Vinklerne maales paa Papiret paa sædvanlig 

Maade,

Medens Synsviddens Angivelse var ligegyldig ved en Gjen- 

stands Maaling ved Camera clara, er den af største Vigtighed ved 

Maalingen af Mikroskopets Forstørrelse. Dette vil alle

rede blive os klart deraf, at som tidligere anført Graden af en. 

Lindses Forstørrelse erboldes ved at dividere Synsvidden med Breend- 

vidden, og at følgelig Quoti'entens Størrelse er lige saa meget af- 

hængig af Liiidsens Krumning og Substants som af den autagne 

Synsvidde. Antages derfor ett større Synsvidde end den af os 

fastsatte af 0,25m, f. Er. en Synsvidde af 12 Tommer, saa an

gives Forstørrelsen starkere, og omvendt ringere, naar man antager 

en kortere Synsvidde.

For at bestemille et sammensat Mikroskops Forstørrelse sam

menligner nian Størrelseir af en bekjendt Gjenstand s. Er. et Glas

mikrometer med en sædvanlig Maalestok og kan gjore dette, idet 

man nled det ene Vie seer i Mikroskopet og med det andet betrag- 

ter, hvor mange Dele Billedet indtager paa Maalestokken. Men langt 

bequem mere er det at aftegne paa Papiret bed Hjælp af Camera clara 

nogle Dele af et Glasmikrometer ved eri Synsvidde af 0,25m;
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man ma aler dernæst, hvor meget en saadan Del udgjor paa en 

sædvanlig Maalestok. Har man s. Er. afsat 5 Dele af en paa en 

Glasplade i 100 Dele inddelt Millimeter og finder man, at den 

aftegnede Scala er lig 17 Millimetre, da er Forstørrelsen 340

17 mm
Gange, nemlig 0,05mm: 17n,m — lmm: x —= 3

° ' 0,0omm

Man anvender helst et Glasmikromerer til Sainmenligning med 

Maalestokken, naturligvis under de forheil antydede Forsigtigheds

regler; men fjender man Størrelsen af hvilkensomhelst anden Gjen- 

stand, kail man lige saa godt benytte den og erholder da Mikro- 

siopets Forstørrelse ved at dividere Gjenstandens virkelige Størrelse 

med Størrelsen af Billedet, som man seer i Mikroskopet, og son: 

man aftegner paa Papiret under den engang fastsatte Synsvidde. 

Saaledes kan man ved svage Forstørrelser benytte en sædvanlig 

Maalestok og aftegne en Del deraf ved Hjælp af Camera clara. Da 

Synsvidden endog i hoi Grad kan variere hos forskjellige Mennesker 

og er af saa afgjoreude Betydnillg ved Beregningeil af Mikroskopets 

Forstørrelse, behøves der intet videre Bevis for Rigtigheden af dm 

Sætning, at Enhver selv bør beregne sit Mikrosiops Forstørrelser 

efter sit eget Øie.

Man kan o g saa beregne Mikroskopets Forstørrelse ved at an

bringe et Glasnlikrometer paa Ocularets Diaphragma og bellytte et 

andet Glasnlikrometer som Object, idet man iagttager, hvor mange 

Dele hint indtager paa dette; men man maa i dette Tilfælde, lige

som ved den samme Methodes Anvendelse for at maale en Gjen- 

stand, kjende Værdien af et af Mikrometrene eller meb andre Ord 

fjeube enten Ocularlindsens eller Objectivets 4- Collectivlindsens 

Forstørrelse; Produktet af Begges Forstørrelse giver os hele Mikro- 

stopets Forstørrelse. Hvis f. Er. 0,01 mm eller 1 Del af et Glas- 

mikrometer under Objectivet svarer til 0,3""" eller 30 Dele af Glas

mikrometret i Ocularet, da er Forstørrelsen af Objectivet + Col-
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lectivlindsen 30 Gange; denne Størrelse multipliceres med Ocular- 

lindsens for at erholde hele Mikroskopets Forstørrelse.

Vil man bestemme en enkelt Lindses Forstørrelse, s. Er. en 

Ocularlindses, da anbringer man et Glasmikrometer i dens Brænd

punkt og nlaaler under en Syilsvidde af 0,25-» Forstørrelsen ved 

Hjælp af Camera clara paa samme Maade som forhen. Alan kan 

ogsaa beregne Forstørrelsen ved at dividere Synsvidden meb den fundne 

Breendvidde (eller rigtigere Synsvidden divideret meb Brcvndvidden 

f
4- i, — + 1). Ved Lindser af større Breendvidde finder man 

Bræirdvidden, naar man lader en Gjenstand danne et tydeligt Bil- 

lede paa en Væg, derpaa maaler Lindsens Afstand fra Gjenstanden 

og fra Billedet, multiplicerer disse Afstande og dividerer Produktet 

med Afstandenes Sum. Etter man samler de directe (parallele) 

Solstraaler i et Punkt bag Lindsen og maaler derpaa Solbilledets 

Afstand fra Lindsen. Lindser af kort Breendvidde kan man derimod 

ikke maale npiagtigt paa denne Maade, men benytter her enten sær

egne Apparater eller sammenligner Lindsen med andre Lindser, hvis 

Forstørrelse og Breendvidde man kjender, idet man benytter den som 

Objectiv i et Mikrostop, hvis Oculars Forstørrelse er bekjeildt. 

Kjender man Lindsens forstørrende Kraft kan man derefter beregne

f
Brændvidden. Forstørrer s. Er. en Lindse 11 Gange — •— + 1, 

finder man p ----- 0,025 m, da Synsvidden f antages ----- 0,25 m. 

Ogsaa her viser sig Vigtigheden af Synsviddens Bestemmelse ved 

Angivelse af Forstørrelsen.

Naar Talen er om en mikroskopisk Forstørrelse, angives den 

nuomstunder altid som linear (Forstørrelse i Gjennemsnit); den 

quadratiske Forstørrelse erholdes ved at multiplicere den lineare med 

sig selv; en linear Forstørrelse af 1000 Gange er 1000000 i Qua- 

drat, osv.
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Angaaende det i Mikrometrien anvendte Maal og Manden, 

hvorpaa det udtrykkes, er Uovereilsstenlmelsen meget stor. Hver 

Natiott benytter det Maal, der anvendes i det borgerlige Liv; de 

Franske beregne mikroffopiste Størrelser i Millimetre, Englænderne 

i engelste Tommer, østerrigerne i Wiener Linier, osv. For en Del lig- 

ger Skylden herfor hos Instrumentmageren, der forfcerdioer Mikro- 

lnetrene efter dette eller hint Maal og følgelig tvinger Jagttagerne 

til at benytte det. Der kommer til deilne Uoverensstemmelse endnu 

en anden, font beroer herpaa, at nogle Iagttagere benytte Decimal- 

systemet, andre Duodecimalsystemet; og de, som benytte det sidst

nævnte System, angive snart Størrelserne i Brøker, der have 1 til 

Tceller, snart i Brøker med hvilkensomhelst Tceller. Heraf følger, 

at man kan see forstjellige Tal ved Siden af hverandre, fom an- 

ßive samme Størrelse, uden at man ved første Blik karl erkjende 

det. For Diet falder det lettere at oversee Decinialstørrelser, som 

vgsaa ere bequemnlere at regne med; men saalcenge Meterinddelin- 

gen ikke er almindeligere i det borgerlige Liv, ere Brøker med 1 til 

Tæller og 3 høist 4 Tal til Nævner lettere at indpræge i Hukom- 

melsen, forbi de mere stemme med den Maade, hvorpaa Størrelser 

i det daglige Liv (i det mindste hos os) udtrykkes. Den større 

Udbredelse af Decimalsystemet, svin man kan haabe i det borgerlige 

Liv, vil ogsaa medføre en større Lethed i at udtrykke og fastholde 

mikroskopiske Decimalstorrelser; men jeg vover neppe her nu at frem» 

komme med et Forsiag om at benytte Meterinddelingen overalt i 

Mikronletrien.

For at lette Reductioilen af mikroffopiste Størrelser fra et 

Lands Maal til et andet, har jeg konstrueret en Tabel (Tableau 

micrométrique pour servir å la comparaison el å la reduction 

des diverses mesures, qui sont employees dans la micrometric 

microscopique, 1842), hvorpaa findes sammenstillet i 5 Colonner 

Millimetren, den franste, østen igsie og rhinske Linie samt dm engelste 

Tomme (Englænderne regne ikke ester Linier). Hovedtallene ittde-
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holdes i nedenstaaende Tabel; de i samme Tverrcekke sig befindende 

Størrelser ere ligestore.

Millimeter.
Panser 

Linie.

Wiener 

Linie.

Rhinsk 

Linie.

Engelsk 

Tomme.

1 0,443296 0,455550 0,458813 0,0393708

2,255820 J 1,027643 1,035003 0,0888138

•2,195149 0,973101 1 1,0071625 0,0864248

2,179538 0,966181 0,992888 1 0,0858101

2,539954 1,125952 1,157076 1,165364 1

Hvad endelig Maalingen selv som Del af Iagttagelsen og dens 

Tydning angaaer, da have vi kun faa Ord at tilføie, netop fordi 

den er en Del af Iagttagelsen, og fordi følgelig alle de forhen 

givne Regler her finde deres almindelige Anvendelse. Da Elemen- 

tardelenes Størrelse afverler betydeligt, bør man anstille eit Række 

af Maalinger og deraf drage Middeltal, eller angive Maximum og 

Minimum af Tallene, saint Middelstørrelserr efter de Tal, som 

hyppigst forekomme. Hvor mange Maalinger man stal anstille for 

at afgjøre en Genstands Størrelse, kan ttaturligvis lige saa lidt 

besvares, soni hvor mange Iagttagelser man skal gjore for at un- 

dersoge en Gjenstand overhovedet; en statistifl Fremgangsmaade vilde 

her ikke vise sig frugtbar.

b. Om Gjenstandenes Aftegning.

At kunne aftegne de Gjenstande, man iagttager, har ikke blot 

den Fordel, at man kan gjore Iagttagelsen mere forstaaelig for 

Andre; men man tvinges tillige paa en Maade selv til at iagttage med 

større Nøjagtighed, fordi Tegningen Baabe controllerer Iagttagelsen 

og deres Tydning. Den mikrostopiske Jagttager gjor derfor bedst i 

selv at aftegne Gjenstanden; en Fremmed vil ikke altid lægge det i 

Tegningen, som man ønfler udtrykt, og dette gjcelder saavel med
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Hensyn til Contourett font ved Udførelsen af Tegningen, naar 

man snart ønsker denne snart hin Art af Schattering bragt i 

Anvendelse. Anstiller man tillige Gjenstandens Maaling ved Hjælp 

af Tegningen, er det endog fornledelst den forskjellige Synsvidde 

aldeles nodvelidigt, at man selv i det mindste angiver Gjenstandens 

Contour. Da mail har opfundet flere Apparater, ved hvilke endog 

den ikke Dvede med Lethed og Hurtighed kan tegne Gjenstandenes 

Contour, er der faa meget mindre Grund til selv at unddrage sig 

dette Arbeide; Udførelsen steer dernæst paa fri Haand og kan sna- 

rere overlades en Fremnied. Forøvrigt kræver Udførelsen hyppigst 

Anvendelsen af Penselen, fordi Blyanten ikke kan gjengive Detaillet 

nred den foniøbite Bestemthed og Varighed.

En mikroskopisk Tegning skal oplyse Beskrivelsen af Gjenstan- 

den og tillige være saaledes beskaffen, at Andre, der ønske at gjen- 

tage Iagttagelsen, ved den ledes til at iagttage Gjenstanden paa 

samme Maade. Derfor gjeelder her ikke blot den forhen givne almin- 

delige Anvisning til Iagttagelsen og Tydningen; men man bør tillige 

giøre et skjonsomt Udvalg af de Gjenstande, man agter at stem- 

stille , ikke jage ester de smukkeste eller sjeldneste Former, ikke over- 

lcesse Tegningen ni eb uvæsenlige Momenter eller lægge mere i den, 

end man med Billighed kan fordre, at en Anden ogsaa seer; man 

lade ben ftemtrcede som en tro Esterligniilg af Naturen.

Betragter man en Gjenstand igjennem det lodret staaende Mi- 

kroflop med det venstre Oie, og lægger man paa Bordet ved Siden 

af Mikroffopet et Blad Papir, hvilket man betragter med det hoire 

Vie, kan man ved Hjalp af Doppelsyn faae Billedet af Gjenstan

den til at hvile paa Papiret og kan paa temie Maade aftegne det, 

idet man blot følger dets Contour. Men denne Methode, som vi 

allerede have stet anvendt af Hooke til Maalingen af Gjenstanden, 

ei anstrengende for Viet. En lignende Methode benyttede Bauer, 

idet han lagde et i Quadrater inddelt Mikrometer i Ocularet og 

tegnede Gjenstanden paa et Stykke Papir, hvorpaa var afsat Qua-
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brater af en til Mikrometrets Dele svarende Størrelse; enhver af 

de sig i Mikrometrets Quadrater befindende Dele af Billedet af- 

teglledes derpaa i tilsvarende Qvadrater paa Papiret.

Man anvender for Dieblikket forfljellige Instrumenter til Af- 

tegning. Ideen til disse er fælleds for dem alle, nemlig en sain- 

tidig Afspejling af Gjenstanden eller dens Billede og as Papiret, 

saa at ved Hjælp af Spejlet Gjenstanden eller deres Billede sylles 

at hvile paa Papiret. Da det er beguemmere at tegne paa et ho- 

rizontalt liggende end paa et lodret staaende Papir, anvendes i Al- 

mindelighed Mikroflopet i horizontal Retning. Jo fjernere Papiret 

er fra Ocularet, i en desto større Maalestok bliver Gjenstanden af

tegnet; thi dens Billede vil synes at hvile paa Papiret, og dets 

Størrelse vil derfor rette sig efter den Vægs Afstand, hvorpaa det 

opfanges. Det er derfor ogsaa her nødvendigt at aftegne Gjenstan- 

den under en bestemt Synsvidde af 0,25m og ved Siden afGjm- 

standen at sætte den Scala, hvormed den skal ndmaales. Angaa- 

ende Valget af Forstørrelsen, hvorunder man skal aftegne forsijel- 

lige Gjenstande, henvises til Bemærkningerne pag. 58 og 59.

Af de Apparater, som vi i det Følgende ville nævne, ere 

Søiumerittgs Speil og Amicis gjennemborede Speil (Camera.clara 

eller lucida) de mest brugte; med passende Forandring kunne de og- 

saa anbringes paa det enkelte Mikrostop.

Sømmerings Speil bestaaer af en rund eller oval pole- 

ret Staalplade af 1 til 2 Liniers Gjennemsnit, som er befæstet 

paa en lille Stang, der kan bevæges frem og tilbage paa Ocula

ret. Naar man vil bruge Speilet, kan man stille det paa to Maa- 

der: enten saaledes at Gjenstandens Billede afspejles, medens Pa- 

piret sees umiddelbart, eller saaledes at Papiret afspeiles, og Gjen- 

standens Billede sees umiddelbart. I førstnævnte Tilfælde stilles 

Speilet (paa det horizontale Mikroskop) ni eb den blanke Flade straat 

opad tut eb Ocularlindsen under en Vinkel af omtrent 45"; flller 

man ovenfra nedad, sees Gjenstandens Billede i Speilet; men paa
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samme Tid seer man det underliggende Papir, og idet man ligesom 

seer igjennem Speilet, kommer Gjenstandens Billede til at hvile paa 

Papiret, og man kan nit følge dets Contour med Blyanten. I 

sidstnævnte Tilfælde derimod stilles Speilet med den blanke Flade 

skraat nedad imod Papiret, og idet man betragter Gjenstandens 

Billede i Mikroskopet i horizontal Retning, afspeiles Papiret. Da 

Tydelighed af Gjenstandens Billede i ethvert Tilfælde er at fore- 

trække for Tydelighed af Papiret og Haauden, der tegner, maa 

man give den sidste Stilling Fortrinet.

Der horer nogen Vvelse til at bruge Sømmerings Speil, især 

fordi Forholdene af oventil og nedentil ombyttes ved Afspejlingen, 

saa at Haauden maa gaae i den modsatte Retning as Billedet. 

Dette er derimod ikke Tilfældet med Amici s gjenn emborede 

Speil (Tab. l. Fig. 14), som bestaaer af en lille rund poleret 

Staalplade med en rund Aabning af omtrent en Linies Gjenuem- 

snit; det lille Speil sidder paa en Plade, der bevægeligt er anbragt 

paa Ocularet, vendende skraat nedad imod Papiret. For at und- 

gaae den nævnte Ombytning er der noget nedenfor Speilet anbragt 

et Prisme. Ogsaa her betragtes Gjenstandens Billede umiddelbart 

igjennem Aabningen i Speilet, som stilles lige for Midten af Oeu- 

laret, medens Papiret og Haanden afspeiles. Nil man benytte dette 

Speil ved et lodret stauende Mikroskop, maa man enten tegne paa 

en lodret Væg eller anbringe nok et Prisme, saa at det horizon

talt liggende Papir afspeiles.

Jstedetfor Semmerings Speil kan man anvende et meget lille 

Prisme, saaledes som Oberhäuser anbringer det paa sine Mikrosko- 

per. Dette Camera clara benyttes ligeledes paa det horizontale 

Mikrosiop og bestaaer af et med et Prisme i Knæet forsynet Ocu- 

lar, hvorvaa ubevægeligt er befæstet eii horizontal Plade med et 

rundt Hul; nedenfor dette er det lille Prisme indsat. Gjennem 

Hullet i Pladen betragter man Papiret, idet man seer lodret nedad, 

vg samtidigt dermed seer man Gjenstandens Billede afspeilet i Pris-
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met. Amicis gjennemborede Speil fortjener Fortrin fremfor dette, fordet 

forste forbi ikke Gjenstandens Billede, men Papiret afspeiles; der

næst fordi det kan anbringes Paa hvilketsonchelst Ocular og med 

Lethed flaues tilside, naar man ikke vil benytte det, uden at man 

er nødsaget til at stifte Ocularet for nt fortsætte Iagttagelsen; en

delig undgaaer mmt den boiede Stilling af Hovedet ved at see 

iledad, og hele Mikroskopets Bygning, hvorpaa det anbringes, er 

fordelagtigere.

Brunner anbriilger et Camera clara paa det lodret staaende 

Mikrostop, bestaaende af et Prisme, foran hvilket staaer en lodret Plade 

med en rund Aabning. Papiret, hvorpaa man tegner, lægges foran 

Mikroskopet, og igjennem Aabningen sees Papiret umiddelbart, nie- 

dens Gjenstarldens Billede afspeiles. Fornderl denne sidste Feil er 

der den Ubequemhed forbunden nied Brllgen af dette Apparat, at 

Papiret maa lægges foran Dtikrostopet, hvorved man hindrer Lysets 

Adgang til Reflerionsspeilet.

Wollastons Camera clara, hvis Jdee er bleven benyttet til de 

trende foregaaende, bestaaer af et retvinklet Prisme, hvis Hypothe- 

nlise vender straat imod Ocularet, men er delt under en Vinkel 

af 135", faa at Prismet bliver firesidet. Gjenstandeir betragtes i 

horizontal Retning umiddelbart og paa samme Tid afspeiles Papiret, 

reflecteret fra deir ene til den anden Side af Prismet. Pritchard 

anvender et firesidet Prisme nteb parallele Flader; det befæstes paa 

det horizontale Mikrostop; men da man seer ovenfra nedad, af- 

speiles atter Gjenstaudens Billede og ikke Papiret.

Naar man benytter Camera clara, maa Viet holdes roligt, 

og man maa sørge for, at det Lys, som falder paa Papiret, om

trent har samme Styrke som det, hvormed Gjenstandens Billede 

Viser sig i Synsfeltet; thi i modsat Tilfælde vil en af Delene sees 

mindre tydeligt. Ved at stygge med Haanden kan man formindske 

det for stærke Lys paa Papiret. Er Gjenstandell klin svagt belyst, 

er det undertiden fordelagtigt at tegne med hvidt Kridt paa sort
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ogsaa kan man benytte forfljelligt farvet Papir.

Til at erholde meget store Tegninger kair man anvende Bitle- 

derne, som man danner ved Sol- eller Jltbrintmikroskopet, hvorom 

vi senere skulle tale.

Endlllt maa anføres, at man i den nyeste Tid har ailvendt 

Daguerreotypien til Aftegning af mikroskopiske Gjenstande; men 

man kan kun anvende det enkelte Mikroskop (Solmikrostopet), da kun 

Straalerne fra Gjenstanden selv og ikke fra dens Billede kunne 

fæste sig paa Sølvpladen. Det er endnu ikke lykkedes til Fuldkom

menhed at ætse det paa Pladen firerede Billede for at erholde Af- 

tryk af Pladen (Berres, Donne og Fourcault).

c. Om GjenstandeneS Opbevaring.

Mange Gjenstande holde sig klin meget lort, og man maa 

derfor præparere dem paairy, hver Gang man vil iagttage dem. 

Andre Gjenstande kan man vel opbevare, dog ikke som mikrosko

piste Præparater, men i større S'ykker, hvoraf et saadant Præpa

rat kan forfæidiges; dette gjcrlder om Gjenstande, som man kan 

opbevare i tørret Tilstand, i Brændevin, Terpentin, kort sagt i de 

sædvanlige Opbevaringsmidler. Imidlertid kalt denne Metbode kun 

anvendes i saadanne Tilfælde, hvor Strukturen holder stg uforcm- 

dret. Naar Præparatet er sjeldent eller kostbart, etter det koster 

nlegen Tid og Møie at præparere det paany eller at fremstille dets 

tydeligste Forhold, er det oste af Vigtighed at kunne opbevare det mi- 

krostopifie Præparat uforandret, saa at man uden videre Uleilighed 

til enhver Tid kan bringe det under Mikrofiopet.

Naar Gjenstanden fuit stal opbevares faa Dage og befinder 

sig i en Vædfle, kan man enteil tilsætte mere af samme Vcrdffe, 

saasnart niau mærker, at delt fordamper, eller lægge hele Glaspla- 

den, hvorpaa Gjenstanden befinder stg, ned i et Kar med samme 

Bædffe. Er Gjenstanden tillige bedækket med en tynd Glasplade,
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omgiver man den nieb en litte Ring af Vor eller Olie for at 

hindre Fordampningen. Dog kan man ikke overalt benytte den 

sidste Fremgangsmaade; thi f. Er. Jnfusionsdyr vilde bøe af Man- 

gel paa Luft; disse opbevares mere passende i smaa Reagentsglas, 

i hvilke malt lægger nogle Plantedele tæt op til Glasset, fordi Dy

rene gjerne søge derhen formedelst Lyset; man kan derfor ogsaa 

gjore hele Glasset mørEt paa en lille Aabning nær, og da være 

sikker paa at træffe Dyrene der, hvorpaa man fifler dem op med 

en lille Tubus eller en fint tilspidset Pennefjeder.

Skal Gjenstanden derimod opbevares for længere Tid, maa 

man benytte forstjellige andre Methoder. Holder den sig i tør Til

stand, lægger man den imellem to Glasplader, som man forener 

med Lak. Er det tillige nødvendigt at tilsætte en Vcedfte, naar 

man vil iagttage den, maa man lade en Aabning blive tilbage 

mellem Glaspladerne, hvorigjennem Vædsien kail indsuges ved Haar- 

rørskrasten. Paa denne Maade kan matt opbevare mange Plante- 

dele, Ben, Tænder og i det hele taget haarde Legemer, som ikke 

lide ved at gjemmes i tørret Tilstand. Haarde tørre Gjenstande 

taale i Almindelighed ogsaa at opbevares i eit udtørrende Fernis, 

canadisk Balsam eller Gummi arabicum, hvori man lader dem 

indtørre paa en Glasplade; dog faaer Gummien let Ridser, der 

kunne stade under Iagttagelsen, eller springer løs fra Glaspladen, 

faa at hele Præparatet kan gaae tabt, naar det ikke er bedækket 

ilied en tynd Glasplade. Mindre hensigtsmæssig er Opbevaring i 

Honning eller en Syrup, fordi der ved Fordaulpningen kan ud- 

siyde Krystaller.

Visse Gjenstande, font befinde sig i en Bædske, og som man 

kun vil benytte til Forevisning, opbevarer mail ved at stryge et 

tyndt Lag af dem paa en Glasplade, idet man hurtigt lader det 

indtørre derpaa. Saaledes kan man f. Er. opbevare Blodlegemer 

og Scrddyr.
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Bedst er det at opbevare Gjenstanden i samme Vædske, hvori 

nran har undersøgt den. Mart lægger da den præparerede Gjen- 

ftand imellem to Glasplader, som man binder sammen med en 

Traad, hvorpaa de lægges i et Glas med den Nædske, hvori de 

skulle gjemmes. Men da Glaspladerne ikke ere lukkede for Enderne, 

kan Præparatet let falde ud, ligesom det og faa er vanskeligt ar 

holde Orden i Præparaterne, naar man gjemmer en Mængde i et 

og samme Glas. Man har derfor anvendt en anden Fremgangs- 

maade, idet man lukker Glaspladerne hermetisk. Man vælger 

en større Glasplade, som man maler sort paa et lille Sted nær; 

Gjenstattden lægges paa dette Sted i en eller anden Vædske, hvor- 

paa den bcdækkes med en tynd Glasplade. Tillukningen steer ved 

at bestryge den tynde Glasplades Rande ined en udtørrende Feritis 

eller Lak af Kopal eller Asphalt. Denne Methode er imidlertid 

noget tidsspildeude; de meget tynde Glasplader ere kostbare, og Præ

paraterne lide ofte ved Temperaturforandringer.

Jeg benytter derfor en anden Metbode for at opbevare Præ- 

paraterne hermetisk tillukkede. Jeg vælger firekantede Glasplader af 

Spejlglas af passende og alle af samme Størrelse (!’/»" brede og 

2" lange). Gjenstanden præpareres og lægges midt paa Glaspla

den og bedækkes derpaa med en anden Glasplade, efterat kun en 

ringe Del Vædske er tilsat. Glaspladerne »urne være faa tynde, at 

Objektivets Brcendvidde tillader deres Anbringelse under Mikroskopet. 

Skal Gjenstanden hm betragtes fra sin øverste Flade, er den under- 

liggende Glasplades Tykkelse ligegyldig; det Samme gjælder ogsaa 

om ben øverste Glasplade, naar Gjenstanden kun stal betragtes ved 

en svag Forstørrelse. Glassene forenes derpaa ined sædvanligt sort 

Segllak; men man man bruge den Forsigtighed ikke at anvende en 

Lak, som kunde opløses af den Vædske, hvori Præparatet stal gjem- 

mes. Det er saaledes hændet mig at have anvendt en parfumeret 

Lak ved Præparater, som jhtlbe opbevares i Terpentin > Terpentinen 

opløste de vellugtende Partikler, øg Præparatet blev uklart. Luk-
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Lak bortsijeeres rued en 

Aabning indbringes den 

Glassene henstilles ber

at alle Luftblærer kunne

nhujen af Glaspladerne fordrer nogen Dvelse; man ltikker først alle 

fire Sider af Glassene paa en lille Aubning nær, idet man lader 

den smeltende Lak løbe ned ad Glassenes Nande, trykker den fast til 

samme, saa at en fin Søm af Lakken trænger ind imellem Glas- 

pladerne, og glatter derpaa Lakranden ved at trykke den imod en 

glat Gjenstand, hvorpaa den overflødige 

Kniv.. Gjennem den lille tiloveröblevve 

Bædske, hvori Gjenstanden sial opbevares, 

paa med hin Aabning vendt opad, for 

stige i Beiret og drives ud. Til Slutningen lukkes Aabningen.

Valget af Bædsten, hvori Gjenstanden stal opbevares, beroer 

paa den Vædske, hvori Gjenstanden er undersøgt. Mest tjenlige 

har jeg fundet fortyndet Alcohol, meget fortyndet Chromsyre og 

især Terpentin, som dog undertiden gjør Gjenstanden altfor gjen- 

nemstgtig, og som vi tidligere have anført ikke kan benyttes, naar 

Gjenstanden indeholder Fidt. Chroittsyre kan ofte efter længere 

Tids Forlob farve Gjenstanden for stærkt, og Alcohol udvider sig 

let ved Tenrperaturforhoielse; som Følge heraf sprænges Lakken, 

Vædsken fordamper, og Præparatet fordærves, naar man ikke af 

og til har Tilsyn med det. Mail gjor derfor ved Præparater, som 

skulle opbevares i fortyndet Alcohol eller Chromsyre bedst i at lade 

en lille Luftblære blive tilbage, forinden man lukker Glassene fuld- 

stcrndigt. Jeg besidder hermetisk lillukkede Præparater opbevarede i 

hine Vcedsker i flere Aar, og hvoraf de, som ere opbevarede i Ter- 

pentin, have været udsatte for meget betydelige Temperaturforcm- 

dringer uben at fordærves.

Frygter man et for stærtt Tryk af den paalagte Glasplade, 

kan man iforveien belægge Randen af den underliggende Glasplade 

med en (Strimmel tyndt Papir eller lægge et Haar langs Randen 

af Glasset; Haaret og Papiret skjules derpaa af den imellenl Glas- 

sene indtrængende Lak. Uddrivningen af Lliften er ofte forbunden 

med nogen Vanskelighed; ved lette Tryk paa Glassene drives Luftblce-
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r^ne i Almindelighed teuunelig let ud; undertiden kan man fjerne 

dem ved Ophedning, naar ellers Præparatet taaler en hoi Varme

grad. Men i det hele ffader en lille Luftblære ikke, naar den kun 

ikke har heftet sig paa selve Præparatet. Etiquetten befæster jeg 

imellem Glassene, saa at den kun kan gaae tabt ined Præparatet. 

Tilsidst males Randene af Glassene sorte med en Fernis og trænge 

ikke til nogen Omgivning af en Ramme.

Andre have benyttet som Opbevaringsmidler Olie, Oplosnin- 

ger af kaustifi Kali, Kogsalt, Allun, Chloi calciuin, Sublimat, 

Arsenik, Sukker, som dog let gaaer over i Gjcrring; i destilleret 

Vand danner sig i Tidens Løb en Mængde Molekuler, som hindre 

Jagttagelsen, Naar Gjenstanden er meget tyk, kan man benytte 

Uhrglas, som man bedcekker nteb et andet Uhrglas eller meb et 

pkiiit Glas; dog kan Converiteten undertiden siade Iagttagelsen, 

hvilket ogsaa gjcelder om Glas, hvori man lader flibe Fordybninger, 

i hvilke tilmed Polituren ikke altid er fuldkominelt. Ogsaa kan 

man for at opbevare tykkere Gjeilstande stjcere Rillge af et Rea- 

gentsglas med en Diamant, dernæst befæste bem paa en plan 

Glasplade rued en eller anden Kit og bedække bent med et rundt 

Glas af famme Størrelse. Jstedetfor det sædvanlige sorte Segllak 

har man anvendt en tyk Asphaltlak, som dog let bliver klæb

rig ved Varmen, fremdeles Damarraharpir og l^vpallak alene 

eller med Blyhvidt eller Zinnober. Man har ogsaa anbefalet en 

Kit af sammensmeltet Vor og Harpir.. Ved Gjenstande, som skulle 

opbevares i en Syre (s. Er. Haar i Svovlsyre), maa man vælge 

ct Tilllikningsmiddel, der ikke kan angribes af Lryleu. Xøiic 

uigjennemsigtige Gjenstande, s. Er. Jnjectionsprceparater, klæbes 

i passende smaa Stykker paa en Træplade eller bedre paa et Ob- 

jectglas, for at maa kan anvende Lieberkuhns Speil til at iagttage 

dem. De overtrcekkes med eit Fernis og bessyttes imod Stev ved al 

bedcekkes meb en Glasplade.
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Om Sol-, Lampe-, Jltbrint-, og det photo- 

electrifle Mikroflop.

Alle disse Mikroskoper have det tilfælleds, at der ved Hjælp 

af en Lindse eller et Lindsesyftem dannes et Billede ligesom ved 

Objective! af det sanunensatte Mikroskop; men istedetfor at betragte 

og forstørre dette Billede ved et Ocular, opfanger mait det paa 

en Væg. Derimod stemme disse Mikroskoper ikke overens i 

Henseende til Belysningen, fordi man dels benytter Sollyset, dels 

kunstigt Lys.

Vi have forhen feet, at man kan danne et forstørret Billede af en 

Gjenstand ved at anbringe den i Mellemrumnlet imellem cn convex 

Lindses enkelte og doppelte Brcendvidde, og at Billedet dannes desto 

fjernere fra Lindfen og tillige bliver desto større, jo nærmere Gjen- 

standen kan bringes Lindsen. Jo fjernere derfor den Væg er, hvor- 

paa Billedet opfanges, desto større bliver det, men tillige desto 

utydeligere og mørkere, og der maa derfor her ligesom ved Rorets 

Længde af det sammensatte Mikrostop, sættes en Græildse for Væg- 

gens Afstand, naar mail vil have et tydeligt Billede.
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Ved Solmikrofkopet (Microscopium solare) anbringes uden-

for Vinduet i det Værelse, hvor man befinder sig, et bevægeligt plant 

Fig. 18.

Speil S, som modtager de directe Solstraaler. Da kun disse klnme 

benyttes ved dette Mikrosiop, maa Vinduet helst vende mod Syd. 

Fra delte Speil kastes Solstraalerne paa en stor biconvex Lindse C, 

som er indfattet i Vinduet af Værelset, der forresten maa være 

aldeles mørkt. Lindsen samler Solstraalerne i sit Brændpunkt, og 

for at samle dem endnu stærkere anbringes nok en biconvex eller 

planconver Lindse L; begge disse Lindser ere formede i et conisk 

Ror, svin er sværtet paa sin Jndside. 3 Brændpunktet af den 

sidste Lindse anbringes Gjenstanden a, font paa denne Maade bli

ver meget stærkt belyst. Billedet A dannes derpaa vcd et af tre 

achromaliste Lindser sammensat Objectiv O, font man kan have as 

forsijellig Styrke, og opfanges paa en Væg, der befinder stg bag 

Jnstruulentet; onffer man Billedet opfanget paa et andet Sted, 

s. Er. paa Gulvet eller Loftet i Værelset, anbringer man et Pr isn, e V, 

hvorved Retningen af Billedets Straaler forandres.

Lieberkühn er Opfinderen af Solmikroskopet (1738); men 

hans Jnstrument manglede en væsenlig Bestanddel, nemlig Re- 

flerionsspeilet, og han kunde derfor kun benytte Instrumentet en kort 

Tid as Dagen, eller kun jaa længe. Concentrationslindsen kunde 

rettes lige mod Solen. Reflenonsspeilet blev tilfoiet af Cuff; han 

gjorde det tillige bevægeligt, hvilket er nødvendigt for at vedlige-
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holde Belysningen uforandret og for at fastholde Billedet paa et 

og samme Sted, f. Vr. for at aftegne det. Thi da Jorden efter- 

haanden forandrer sin Stilling til Solen, forandres ogsaa Bille

dets Stilling, og man maa derfor bestandigt følge ester med Spei- 

let. Skal Bevægelsen af Speilet være meget nøiagtig, kan man 

anvende en Heliostat, som er saaledes indrettet, at Speilet bevæges 

ved et Uhrværk og nøiagti'gt følger Solens tilsyneladende Bevægelse. 

Jstedetfor et Speil af Glas benyttede Euler et Metalspeil. Gleichen 

tilfoiede (1768) Camera obscura til dette Mikroskop for at aftegne 

Gjenstandene.

Ten mindre Lindse bar Charles Chevalier gjort bevægelig i det 

coniske Ror for at kunne forandre Straalernes Brændpunkt og for

mindske deres Ltyrke; ligesom ved det sammensatteMikroffop gjeelder dette 

især om meget gjennemsigtige Gjenstande. Gjenstandene kunne til

lige forbrænde ved de stærkt koncentrerede Sti aaler; levende Dyr dræ

bes af Heden, og fugtige Gjenstande udtørres.

Martin benyttede forst et achromatisk Objectiv; foist senere an

vendte man et Objectiv af flere paa hinanden skruede Lindser. 

Man kan benytte det samme Objectiv som ved det sammenfatte 

Mikroskop, dog kunne muligen ogsaa Lindserne lide ved den stærke 

Hede, ttaar de to Glas ere forenede achromatisk ved canadisk Bal

sam. For at faae Straalerne til at divergere endnu stærkere og 

derved forstørre Billedet, uden at Væggen, hvorpaa Billedet op

fanges, behøver at fjernes mere, har Charles Chevalier bag Ob- 

jectivet anbragt en concav ligeledes achromatisk Lindse V. Som 

man vil see paa Fig. 18 er Billedet A', hvis Stråaler ere spredte 

stærkere ved den planconcave Lindse V, større end det alene ved Ob- 

jectivet O dannede Billede A.

Væggen, hvorpaa nmn opfanger Billedet, er eitten Væggen i 

Værelset, nnar den er hvid jog glat; eller man opfanger det i et 

sædvanligt Speil eller benytter eit Træramme, hvori et Ark hvidt 

Papir er udspændt; man kan da aftegne Billedet, nnar man stiller
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sig bag Rammen og folger dets Omrids paa den bageste Flade 

af Papiret. Da dette imidlertid giver efter, medens man tegner, 

er det endnu bedre at opfange V.llebet paa en Glasplade, hvis 

bageste Flade man belægger med Papiret. Især naar man vi! af- 

tegne Billedet, mag Væggen ikke være for fjern fra Objectivet, 

fordi Belysningen bliver svagere og Contouren mindre skarp.

Naar man. vil benytte Solmikrostopet, lader man de direete 

Solstraaler falde paa Speilet og concentrerer dem ved Hjælp af de to 

nævnte store Lindser. Gjenstandcn anbringes paa et Objectglas i 

en Klemme, der er befæstet paa det coniske Nor, som bærer hine 

Lindser; Objectglasset stilles lodret, og man maa derfor sørge for, 

at Gjenstanden befæstes saaledes paa den, at det ikke synker ned. 

Den lægges derfor ■ bedst imellem to Glasplader og bringes i Straa- 

lernes Brændpunkt, eller for at undgaae den stærke Ophedning, 

noget udenfor det. Den bringes samtidigt noget udenfor Objecti- 

vets Brændpunkt, og denne Stilling kan nrnit ligesom ved det 

samniensatte Mikrostop eilten opnaae ved Objectholdereils Bevægelse 

eller ved Objektivets. Saaledes benyttes Solmikrostopet ved gjen- 

nemsigtige Legemer; ved uigjennemstgtige Legemer maa man anbringe 

Lieberkuhns Speil. — Brewster har ogsaa her ailveildt Lindser i 

Forening med en Vædste for at frembringe et achroinatiff Objektiv; 

Gjenstanden bringes ned i Vædsken i Lindsens Brændpunkt. Goring 

bar anvendt et concavt Speil istedetfor Objectivet og har ligeledes 

benyttet et saminensat Mikrostop som Objectiv.

Da man ikke til enhver Tid kunde belyse Gseilstanden ved di- 

recte Solstraaler, erstattede Adams den ældre (1771) Sollyset ved 

en Lampe, medens den optiske Del af dette Instrument, som kaldes 

Lamp e mik r o sk o P e t, forblev den Samme som ved Solmikrostopet; 

Adams anbragte tillige Camera obscura. Dog benyttes dette Mi- 

krostop ikke mere, fordi Lyset er for svagt Ved stærke Fen-størrelser. 

Derimod anvender man endnu Jltbrintmikroskopet. Ogsaa 

her er den opliste Del bygget som Solmikroskopets, kun kan Re-
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flerionsspeilet undværes. Belysningen skeer ved det Drunuuondske 

Lys, ved Jlt og Brints Forbrænding paa en Kalkcylinder, der er 

ailbragt i en lille firekantet Kasse, ind i hvilken hine to Luftarter 

ledes fra to Gasbeholdere. Under Iagttagelse af de sædvanlige For- 

sigtighedsregler blandes de og antændes, og efterat Lyset er eoneen- 

treret ved en Lindse og kastet paa Gjenstanden, dannes Billedet ved 

Objectivet og opfanges paa en Berg. Endnu stærkere Lys erholder 

man ved Overstrømuingen af den ved et galvanisk Batteri udviklede 

Electricitet p font man lader strømme over imellem to Kulspidser; 

ogsaa ved dette photo-electriske Mikroskop bliver den optisie 

Del uforandret.

Alle disse Mikroskoper anvendes ikke til specielle Undersøgelser; 

men de ere brugbare ved povulcere og underholdende Demonstratio- 

ner for en større Kreds af Tilffuere. Man træffer dem sædvanlig i 

Hænderne paa omreisende Klmftnere, der oste blænde det større Publi

cum ved de eolossale Former, som de formaae at udkaste paa en 

Væg, idet Forstørrelsen steer paa Tydelighedens Bekostning. Des- 

uden indskrænkes som ovenfor liævnt Valget af Gjenstandene be

tydeligt af den Omstændighed, at kun et forholdsvis ringe Antal 

taaler den stærke Hede. Apparaterne ere tillige temmelig kostbare, 

tage megen Plads, og Præparationen af Luftarterne kræver Lid.
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Om det katoptrisk sammensatte Mikroskop.

Dette Mikrostop adsiiller sig fra det dioptrist sammensatte Mi- 

krostop derved, at det af Lindser saminensatte Object!y erstattes ved 

et Hulspeil, hvormed man frembringer et forstørret Billede af Gjen- 

standen; dette Billede betragtes atter med det samme Ocular som 

ved det dioptrist sammensatte Mikrostop. For at forstaae Hulspei- 

lets Virkning ville vi kalde i Erindring nogle Sætninger af 

Katoptriken eller Læren om Lysstraalernes Tilbagekastning 

(Reflexion).

Naar en Lysstraale falder paa en glat poleret Flade af et 

uigjennemsigtigt Legeme, standses dens Fortsættelse i samme Ret- 

ning; den kastes tilbage af det reflecterende Legeme, som man kal

der et Spe il. Falde Straalerne lodret paa det, kastes de tilbage 

i samme Retning; falde de derimod skraat paa Speilet, saa steer 

dette llilder en med den lodrette Straale bamiet Vinkel, der er lig 

den Vinkel, hvorunder de traf Speilet, eller med andre Ord: Re- 

flerionsv'inkelett er lig Indfaldsvinkelen. Denne Lov gjælder for 

alle reflecterende Overflader, saavel plane som krumme; thi ved de 

sidstnævnte retter Vinkelens Størrelse sig efter den lodrette Straale,
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der falder sammen med Krumningens Radius, hvorpaa Tangenten 

staaer lodret. Tænke vi os saaledes de med Radius OS parallele

Fig. 19.

Straaler PS, AS, PS faldende paa et Hulspeil, da vil Straalen 

AS kastes tilbage i samme lodrette Retning, hvori den faldt ind; 

Straalerne PS, PS kastes tilbage under eit Vinkel, der er lig Ind

faldsvinkelen, beregnet efter de paa Radierne OS, 08 lodrette Tan

genter; de samles i et Punkt, der ligger imellem den concave Flade 

og dens Centruni O. Det Punkt F, hvorhen alle med Radius 

parallele Straaler kastes tilbage, kaldes Spe i lets Brændpunkt 

eller Focus; det ligger i Midten af Krumningens Radius, og 

dets Afstand fra Speilet er Speilets Brcendvidde. — Ere 

Straalerne DS, DS paa et concavt Speil divergerende, kastes de 

vel tilbage til et Punkt D' imellem Speilet og Centrum; men dette 

Punkt ligger fjernere fra Speilet end Brændpunktet for de parallele 

Straaler. Jo nærmere det udstraalende Punkt kommer Krumnin- 

gens Centrum, desto nærmere rykker deres Samlingspunkt til Cen- 

truin, indtil tilsidst. Begge falde sammen, naar nemlig det udstiaa- 

lende Punkt netop ligger i Centrum af den concave Flade. Ligger 

det udstraalende Punkt imellem Centrum og Brændpunktet, samles 

Straalerne atter paa hin Side af Centrum; de kastes tilbage som 

parallele Straaler, uaar de koiume fra Brændpunktet. — Falder der 

endelig couvergerende Straaler CS, CS paa et concavt Speil, ka

stes de tilbage og samles i et Punkt C' imellem Speilet og Brænd

punktet, og deres Forhold bliver som de parallele Straaler s, miar



too

be komme fra et meget fjernt Sted. Vi finde her en fuldstændig 

Analogie med Forholdet af Lysstraaleriles Brydning (sml. Fig. 7, 

Pag. 7), og Analogien viser sig ogsaa i den Maade, hvorpaa Hril- 

speilet benyttes for at erholde et forstørret Billede af en Gjenstand. 

Anbringes nemlig Gjenstanden ab noget udenfor Brændpunktet, saa

Fig. ÄO.

vil beti fra a udgaaende Straale a S reflekteres under Vinkelen 

a S b til Punktet A, og ligeledes den fra Punktet b udgaaende Straale 

til Punktet B, eller ved Hjælp af Hulspeilet dannes af Gjenstanden ab 

Billedet AB, der er betydeligt større end Gjenstanden, og som til- 

lige staaer omvendt (pul. Fig. 14, Pag. 23). Dette Billede be- 

tragtes nu ved Okularets tvende Lindser og sees forstørret i Net- 

ningen OA og OB font A' Bz. (sml. Fig. 16, Pag. 30).

Et Mikroskop, der er construeret paa denne Maade, kaldes et 

Spe il mi krosk op (Microscopium catadioptricum). Newton 

(1679) har først gjort Forsiag til dets Construction; men Baker 

synes først at have bragt det i Udførelse. Efter han: fulgte Smith 

(1738) og W. Herschel (1771); i den senere Tid har især Amici 

gjort sig fortjent i denne Henseende, og Doppler (1845) har paany 

anbefalet de af Amici forfærdigede Speile med elliptifl Krumning.

Hulspeilet forfærdiges af Metal, af Sølv eller en Blanding 

af Sølv, Kobber og Tin eller af Platina; Hulspeil af Glas vilde 

ikke give noget rent Billede, fordi der sieer Reflerion fra begge 

Glassets Overflader. Alt eftersom Speilets Krumning er stærkere 

eller svagere, bliver ogsaa Billedet større eller mindre; og ligesom
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ved convere Lindser aftager Lysstyrkeil og Syilsfeltets Størrelse med 

Forstørrelseit eller med Speilets stærkere Krumning. Hulspejlets 

Forstørrelse erfares ved at dividere Synsvidden med Bmndvidden.

Den øvrige Del af Speilmikrost'opet er i det hele ganske som 

ved det dioptrisk sammensatte Mikrostop. Jstedetfor at anbringe 

Gjenstanden i lodret Stilling ligefor Speilet og i samme Ror som 

dette, anbragte Amici et siraat stillet plant Metalspeil foran Hul

spejlet; heri asspeiledes den paa Objectbordet hori'zontalt liggende 

Gjenstaild, der følgelig befandt sig udenfor hint Ror og bequem- 

niere kunde anbringes. Men ved denne doppelte Reflexion tabtes i 

Lysstyrke, tildels ogsaa forbi det plane Speil opfangede en Del af 

Lysstraalerne fra Hulspeilet. Paa Grund af Hulspejlets svagere 

Krumning kunde Amici kun erholde stærke Forstørrelser ved stærke 

Okularer, hvorved atter Synsfeltet indskrænkedes, og Billedet tabte 

i Lys og Tydelighed. Goring og Clrthbert gjorde derfor Hnlspei- 

lenes Krumning stærkere; de stærkeste vare af3/io" Brændvidde; 

men herved indtraadte den Ubeqnemhed, at Gjenstanden maatte 

bringes saa ncer Speilet, at den kom ind i Mikroskopets Ror, og 

Lysstyrken var meget ringe.

Speilmikroskopet hævdede fim en kort Tid stn Berønlinelse. 

Man ventede sig især meget af den Onlstændighed, at den chro- 

matiste Aberration kunde fjernes, fordi Lysstraalerne kun tilbage- 

kastes og ikke brydes saaledes som ved Glaslindser; men dette var 

især paa en Tid, da man endnu ikke kjendte Glaslindsernes achro- 

matiske Sammensætning. Senere vandt det atter et Stavn ved 

Anucis Bestræbelser. Kan end den chromatiske Aberratioi/ hæves, 

bliver den sphæriske Aberration dog altid tilbage; thi det er lige saa 

vanskeligt at flibe fuldkomne Hulspeil som at flibe Lindser. Hertil 

kommer, at Speilene let anløbe, hvorved hele Mikroskopet gaaer 

tilgrunde, og at Forstørrelsen ikke kan drives til nogen meget hoi 

Grad uden ved Hjælp af stærke Ocularer; og vil man som oven- 

for nævnt undgaae Brugen heraf og ailvende stærke Hulpeil, bliver
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Gjenstanden vanstelig at behandle, fordi den kommer for nær Mi- 

krostopets Ror eller endog maa anbringes inde i det. Til Under- 

søgelse af uigjennemstgtige Gjenstailde staaer det ligeledes tilbage for 

det dioptrisk samnlensatte Mikroflop. Det er muligt, at man kan 

bøde paa Speilntikroskopets Kostbarhed, naar man kan forfærdige 

Hulspeilene ad den galvanoplastiske Bei; men dets Anvendelse vil 

neppe nogensinde blive saa udbredt som det dioptrisi sammensatte 

Mikroskops.'



Forklaring af Afbildningerne.

Forste Tavle.

Fig. 1 . Cylinderloupe med Diaphragma « og med Overflader af lige stærk 

Krumning (s. Pag. 17).
Fig. 2 . Gjenncmsnit af en Doublet af Charles Chevalier; a, b, de tvende 

Liudser, som vende den plane Side nedad imod Gjenstanden (s. Pag. 

18).
Fig. 3 . Gjcnnemsnit as Wilsons Loupe; de med Converiteten rmod hin

anden vendte Lindser tre indfattede i tt Mcssingrer med Dia

phragma a (s. Pag. 19).
Fig. 4 . Gjennemsnit af et O bj ectiv, bestaaende af tre paa hverandre skruede 

achromatiske Lindser; det befæstes ved Hjælp af to Hager aa, der gribe 

ind i to Udsnit i Mikroskopets Rer (s. Pag. 29).
Fig. 5 . Gjennemsnit af et Doppelocular; a Ocularlindsen , b Collectiv- 

lindsen, c Diaphragma (s. Pag. 31).
Fig. g. Bevægeligt Odjectbord; den overste Plade aa bevæges forfra bagtil 

ved Struen dd; Pladen er indfalset i Rammen bb, som bevæges fra 

den ene Side til den anden ved Skruen e; den nederste Plade cc er 

ubevægelig; ved at fatte Skruerne d og e paa engang gaae Pladerne 

i Retningen as Diagonalen forKræsternes Parallelogram, i Aabning 

i Bordet til Lysels Gjeiuiemgang nedenfra (s. Pag. 38).

Fig. 7 . Gjennemsnit af Lieberkuhns Speil; a a concavt Speil, som mod

tager Lyostraalerne fra Neflexionsspcilet og kaster dem paa Gjenstan

den b, der ligger paa en Glasplade c, som atter hviler paa Object- 

bordet. Objectivet er anbragt henimod Speilels Centrum (s. Pag. 40).

Fig. tt. Bevægeligt Diaphragma med Aabninger af forfljellig Slorrelse 

ls. Pag. 41).
Fig. 9 . Dujardins Bclysningsapparat; LySstraalerne, hvis Mængde 

kan reguleres ved al falde gjennem Aabningen as Sljærmen aa, falde 

frist paa Prismet b og cencentreres dernæst ved tre i et 3!er forenede 

og under Objectbordet anbragte Lindser, forinden de tasted paa Gjcn- 

standen c, der hviler paa Glaspladen d (s. Pag. 42).

Fig. io . Valentins Doppelkniv; s Skaadc eller Skrue, hvorved Bladene 

kunne stilles i forskjellig Afstand fra hinanden (s. Pag. 44).

Fig. 11 . Schieks Compressorium; ved Skruen a loftes den ene Ende af 

Vagtstangcn b, som bevæger sig omkring Stiften c; herved trykkes den 

anden gaffelformige Ende d ned tilligemed den i samme balancerende 

Ring c, hvori et plank Glas er befæstet; Objectglasset er befæstet i 

den underliggende Messingplade f (s. Pag. 47).
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Fig. 12 . Skruemikrometret; i den lille siretantedc flade Kasse ri:>, som 
skrues fast paa Objectboidct, bevæges en Messingboll bb ved den mi-- 
krometriske Skrue c fra den ene Side lil den anden, og denö Bevæ
gelse i een Relning bestemmes ved Stiften d, fom gjennemborer den mod
satte Væg af Kassen. Paa Mcssingbolten bb er den større og tyndere 
Plade ec fastskruet; paa denne hviler atter en Ramme ff, i hvilken 
Pladen g er indfalset for at kunne bevæges forfra bagtil ved Skruen 
h. Disse forstjellige paa hverandre befæstede Plader bevæges fra den 
ene Side til den anden ved den mikrometriste Skrue c, hvis Haandgrcb 
i er delt i 100 ligestore Dele; de hele Omgange aflæses paa Pladen 
lc, de enkelte Dele ved at sammenholdes med Nulpunktet af Nonius I, 
hvis 10 Dele ere lig 9 Dele af Haandgrebet. Haandgrcbel i er lest, 
og dctS Nulpunkt stilles ferend Maalingen paa Nulpunktet af Nonius, 
men skrues derpaa fast ved Skruen m. n Aabning i Pladerne til Ly. 
seis Gjcnncmgang nedenfra. Paa Pladen g kan endnu befæstes en 
Stive til at dreies rundt (s. Pag. 77).

Fig. 13 . Tvende Glasmikrometre; A tn les Glasplade, som er delt i 
Quadrater; B fremstiller en paa en Glasplade i hundrede Dele delt 
Millimeter, som er befæstet i en Messingplade (s. Pag. 80).

Fig. 14 . Amiris gjennemborede Speil, A feet forfra, 1! sect fra Si
den; paa Pladen a, som anbringes foran Ocularct 1>, er befæstet et 
skraal stillet Staalspeil c med et rundt Hul i Midlen, gjcnncm hvilket 
Gjcnstanden umiodelbarl betragtes, medens Papiret og Haanden, der 
tegner, afspcileS; Prismet <i tjener til at undgaae Ombytningen af 
Forholdene af oventil og nedentil (s. Pag. 95).

Ändcn Tavle.

Modeller af de for Dieblilket mest brugelige Mikroskoper.
Fig. 1. Enkelt Mikroskop af Charles Chevalier; a Stativ, som 

strueö fast i Mikroskopets Kasse, og paa hvilket Stangen b, der i en 
Ring barer en Doublet c, bevæges op og ned ved et Drev, hvis 
Haandgrcb er d. Paa det ubevægelige Objcctbord c findes tvende 
Klemmer ff; under samme findes Diaphragma g og det i alle Ret
ninger bevægelige Reflerionsspeil li.

Fig. 2. Sammensat Mikroskop af Cbarles Chevalier; ri Stativ, 
som strueö fast i Mikroskopets Kasse, og som paa Tverstyktct b bærer 
den lodret nedstigende firclantede Seile c, der ved en Stift d nedenlil 
befæstes til Stativet. Denne Seile barer nedentil Rcflerionsspeilet e, 
ovenfor dette Diaphragma f, som fan flaaes tilside, naar man ikke vil 
benvtte det. Ovenfor dette findes Objectbordct g med tvende Klemmer 
h h ; det bevæges deld ved et paa Bagsiden afSeilcn sig besindende Drev, 
hvis Haandgrcb er ved i, dels ved Hjælp af en finere Skrue k. Paa 
den forreste Ende af Tverstytlet b findes MikrostopctS optiske Del, 
nemlig Roret med et Prisme 1 i Knæet, (som fan fjernes, naar man 
vil iagttage i lodret Retning), Objcctivct ni og Ocularct n. Roret
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fan forlænges ved o, og hele den optiske Del lægges om paa Siden 

ved at dreies omkring en Tap, der er fastgjort ved Stiften p. Hele 

den firekantede Seile med de sig derpaa befindende Apparater kan 

endelig dreies omkring ved Ledet q °g en sig ved r befindende Tap, som 

fastholdes ved Skruen s, efter«t man har losnet Stiften d, saaledes 

at Objectbordet og Reflcrionsspeilet komme til at staae ovenfor Reret 

med Objectivct og Ocularet.
Fig. 3 . Sammensat Mikroskop af Schiek og Pl'ößl; a Stapv, hvi

lende paa en Trefod, under hvilken kunne anbringes Sttlleflruer; det 

bærer den trekantede Solle b, hvorpaa Mikroskopets Rer o med Ocu

laret d og Objectivct c bevæges op og ned ved et Drev, hvis Haand- 

grcb er ved f. Seilen og Roret kunne vendes lige mod Lyset ved at 

dreies om Ledet g; Seilen bærer desuden Objectbordet h med Dia

phragma i og Reflerionsspeilet k.
Fig. 4 . Sammensat Mikroskop af Oberhäuser; a hul Cylinder, 

som hviler paa en tung Fod K; i den befinder Rcflerionssperlet c sig, 

der fan bevæges ved Skruen d. Paa Cylinderen hviler Objectbordet e, 

som fan dreieö om sin Are og er forsynet med forstjellige smaa Hyl- 

stere f til Anbringelse af Selligues Lindst, Pincetler osv. ; under 

Bordet findes Diaphragma g. Den bagestc Ende af Bordet bærer paa 

en Forlængelse Seilen h, som bcstaacr af en solid Cylinder, omgiven 

af tvende hule Cylindre, ved Hjælp af hvilke man kan frembringe en 

Bevægelse til Siden ved at dreie Tverstykket i samt den opliste Del as 

Mikroskopet ud fra Bordet, og tillige ved at skrue Skruen k kan frem

bringe en finere Bevægelse op og ned. IHylsteret I bevæges Neict ni 

meb Ocularet n og Objectivet o op og ned, idet man enten.benytter 

Gnidningsmodstanden eller et særegct Drev; Reret bestaaer as flere 

Dele, som kunne flydes i hverandre.
Fig. 5 . Mindre Model af et sammensat Mikroskop as Fraunhofer; 

abed som i Fig. 4; c det ubevægelige Objectbord; k Haandgrebet 

til Drevet, der bevæger Reret g med Ocularet h og Objectivct i op 

05 ned i Hylsteret k. Selligues Lindse 1 kan ogsaa anbringes paa de 

foregaamde Mikroskoper.
Fig. 6 . Solmikroskop a s Ch ar l es CH ev alier; an Træramnu befæ

stet i Vinduet af Værelset, og hvorpaa Messingpladen bh fastslrucs 

vcC Skruerne c c. RcslerionSspeilet d kan ved Skruerne ee bevæges 

i forstjellige Retninger for at felge Solens tilsyneladende Bevægelse. 

I Messingpladen bh er et conisk Meösingroi befæstet, i hvio bredere 

Ende t den storre Concentrationslindse er anbragt for at samle -st'U 

straalerne fra Speilet; i den spidsere Ende, hvori findes et cylindrisk 

Rer, bevæges Reret g, i hvilket den mindre Concentrationslindse er 

anbragt, frem og tilbage ved Hjælp af Drevet I. for at moderere Lys- 

straalcrnes Mængde paa Gjenstanden, der hviler paa Pladen i og 

fastholdes imellem de ved fire Spiralfjedre forenede Plader kk. Den 

opliste Del as Jnstrumenlct banne» af Objectivet 1 og den concave
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Lindse m, som ere befæstede paa det lodrette Slykke n og kunne fjer

nes og nærmes Gjenstandcn ved Hjælp af et Drev, hvis Haandgreb 

er ved o.

Fig. 7. Speilmikroskop af Amici med Modification af Charles Cheva

lier; a Rer, som indeholder Hulspeilet b og det plane Speil eller 

Prisme o; ä er en hul Cylinder, der staaer paa Objectbordet, og paa 

hvilken den anbragte Gjenstand kan nærmes eller fjernes Aabningen e, 

hvorigjennem Lyset falder ind, og hvor der er anbragt et Lieberkuhns 

Speil til Belysning af uigjennemsigtige Gjenstande. Den ovrige 

Del af Mikroskopet er ganske som Modellen Fig. 2 med Undtagelse 

af Objectivet og Prismet i Knæet.



Rettelser.

Pag. 77 Vtute 1 f. v. De loeO Det, saint folgente Linie, hver lcrS hv»ri 

87 Linie 17 f. n. Iceø 1J/S, samt folgende Linie l«S 0,-1 lo/o





kcttelser.

Pag. 77 Vnite 1 f. o. De hvd Del, samt solvente t'inic, hvor IcrS hvori 

87 Linie 17 f. ii. læø 1%, samt folgende Linie l<t$ O,41o/o
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