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Fortale.

Ä?in Stilling har givet mig den bedste Lejlig

hed til at overtyde mig om, at saa vigtig som 

Kundskab om Naturen er, saavel for ethvert 

Menneske i Almindelighed, fom for den nærende 

Stand i Særdeleshed, saa nødvendigt er det 

ogsaa, saafremt man skal haabe, at denne 

Kundskab skal vorde saa almindelig, som ethvert 

fornnftigt Menneske maa tilstaae den bør være, 

at den affsres all lcerd Udseende, og nedstem

mes til hver Mands Sprog og Fatteevne, og 

derhos besktleliggjores saa meget, som nmeligt, 

og med den mindste Bekostning mueligt. Det 

er bleven min Pligt at gjort* mit dertil; jeg har 

derfor ved min Underviisning stedse sögt at be- 

viise Naturlærens Sætninger ved umiddelbar An

vendelse paa det daglige Livs Forretninger, hvor 

den gives, og hvor det ikke kUNbe fkee, har jeg.
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sircebt at finde saa simple og lidet bekostelige 

Hjelpermdler eller Jnstrmnenter dertil, at jeg 

kunde vente, at enhver vilde ligesaa let kunne an- 

flaffe, som forstaae at bruge dem.

Saaledes har jeg ogsaa bestræbt mig for 

at sinde et saa lidet bekosteligt Apparat til Elec- 

Lrisiteten, som wneligt, der tillige kande paa 

den incest befluelige Maade ved Forseg oplyse 

alle de om den electriske Materies Virkcmaade 

antagne Hoved Sætninger. Hvorvidt det sva

rer til Hensigten, eller om der skulde gives et 

andet, der til samme Priis kan bekvemmere og 

tydeligere oplyse Electrisitetens Phænomener, 

eller om det kunde ved ubekostelige Forandringer 

forbedres, derom enfler og venter jeg Kyndi- 

ges Dom, med den Forsikkring, at jeg ingen- 

llinde har fremsat det, som et Uforbedreligt 

Mynster, men blot som det, jeg ved min Er

faring har fundet meest brugbart, og fom jeg 

inderligen snsker maatte sindes værdigt til, at 

Kyndigere ville give enbnu flere Fnldkommende- 

der, end jeg har formaaet at give det; de ville 

derved sikkert biedrage til Naturlærens mere al

mindelige Udbredelse. At man med denne Ma- 

ffine kan ved Forseg Levrise alle de Sætninger 

om Electrisiteten, som ore fornøbne for meenig 

Mand til tybeli$ Kundflab om den, derom er 

jeg ved Erfaring overbeviist, og haaber aten-
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hver vil overtydes ved at læst'denne Bog, og 

naar man nu dertil kan med en Maffine-afden

ne Indretning til 16 a 20 Rd., saaledes som 

den kan faaes i Kjobenhavn hos vores af sine fir

deles gode electrifle Instrumenter fordeelagLigen 

bekjendte Buchmann, naar den holdes i tilbørlig 

Stand, teende Bomuld og Krudt, og smelte 

3 til 4re Tommer Jerntraad Ro. 14, hvilket 

jeg flere Gange og i sieres Paasyn har gjort, 

faa vred jeg i det mindste ingen Slags Maskine, 

som Lil den Priis kan udrette mere.

Jeg haaber derfor, at det ikke vil sindes 

upassende, at jeg til de faære mangfoldige Be

skrivelser over Electriseermafliner endnu tilfoyer 

denne, og Vejledning til dens Brug for Sko- 

ler, og for de Elskere af Naturlæren , som ved 

den ville skaffe sig Kundffab om Electrisiteten, 

'saa meget mere, som denAfsætning, den alt har 

hast, endskjondt den ikke har været offentlig be

kendtgjort, og flere kyndige Mcends Opmun

tring ti! at paatage mig dette Arbeide, har gi

vet mig grundet Formodning om, at det ikke vil

de være unyttigt.

-Ved af lægge Haand paa dette Arbeide 

fandt jeg lettelig, at jeg ved at forandre det ft« 

en Beskrivelse over denne Elestriseermastine vg 

dens Anvendelse til at forklare de electrisse Phce- 

n omener, til en kort Be i ledning for. Ungdommen
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og menig Mand til Kundskab om ElectrisiteLen 

oplyst ved Forseg med denne dertil indrettede Ma- 

fkine, naaede en ikke ubetydelig Bihensigt, nem

lig denne: at Elskerne af denne Deel af Natirr- 

l-rren, hvoraf der gives mange,. og som ikke 

have Tid eller foregaaende Kirndskab nok ti! at 

benytte sig af de ftsrre eller i lcerd Form skrevne 

Boger over denne Materie, kande herved faae 

saa megen sammenhcengende og dog let overskue- 

lig Kundflab om Electrisiteten, at de siden kan

de med Nytte gjennemlcese de ftsrre Vcerker, og 

sættes i Stand tit ved fornuftig Grandfkning 

at finde nyttig Kundskab i de mange morende 

Forssg hvormed man har beriget denne Deel af 

NaLurlceren, og ikke vcere nodte til at ansee 

dem for blot Legetsy, eller fole sig rndflrænke- 

de til ikke at vove andre Forssg end de, som de 

haye lcest hos eller seet af'andre, og neppe dem 

engang, af Frygt for at ffade sig selv eller an

dre med dem, fordi de ikke af bekjendte Grund- 

scrtninger for Electrisitetens Blrkemaade kunne 

viide deres Udfald. Ogsaa til de Forceldre har 

jeg haft Hensyn, som gjerne ville give deres 

halvvoxne Bern saadan Moerflab, fom tillige 

knude gavne dem, og derfor onske i Stedet for 

uhensigtsmæssigt og oste alligevel meget bekoste

ligt Legetoy, at give dem Noget i Hænde at 

syfselscrtte sig med i deres Frietimer, hvoraf de
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tillige kunde Höste nyttig KUndffab, og tidli- 

gen vcennes til at forbinde det Nyttige med det 

Morende. Disse vilde gjerne gjore Bekostnin

gen af en saadan Maffine paa deres Born, 

men mangle ftlv Kundskab om dens Brug, og 

Tid til at skaffe sig den af de vidtlsftigere og 

lcrrde Boer ker over denne Materie; denne Man

gel har jeg ogsaa troet ved at give Bogen denne 

Form at Haye for en Deel afhjulpet; jeg har 

i det mindste saa meget hellere ensket det, som 

jeg med Vished veed, at der gives flige Foral

dre, og at jeg altsaa ikke har arbeidet paa en 

blot Formodning.

Den egentlige lcerde Naturforfler vil her 

intet Nyt finde, maaskee paa nogle Steder en nye 

Fremsttllelses Maade af beksendte Scetniuger. 

For ham er denne Bog heller ikke nærmest skre

ven. Kirn Maskinen og min Fremgangsmaade 

ved at fremsætte ElecLrisitetey paa en for menig 

Mand passende Maade snsker jeg han vil verr- 

d'ge sin Bedommelse for Bihenstabens Skyld til 

Rettelse og Forbedring; finder ban, at begge 

Dele ikke ere aldeeles upassende til Hensigten, 

og at jeg ved dette Arbejde ikke har aldeles for- 

feilet mitFormaal at gavne, da vil han let ind

ste, at jeg ikke kan forlange mere. Han villet 

finde, at Ideen til denne Maskine er fornemmelig 

taget af Nairnes Patent medico-electrical Mafli-
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lie og af den i F. Saxtorphs Electrisitets Lcrre 

-iste Deel Side 66 bestrevne. Grunden til de 

Forandringer, jeg har givet disse fra Cylinder til 

Skive, fra horizontale til verLlcale Condnctorer, 

vil han snart indste maa ssges i ft øv ve Beavem- 

rnelighed og mindre Bekostning. Han vil let 

bemærke: at jeg i Seeren om Fordelelstn har vce

re t meest udforlig, fordi det er den, fom jeg af 

Erfaring veed er den vanskeligt at gisre for- 

staaeljg for Begyndere, og som wan derfor maa 

soge at fremstille fra saa mange Sider, og be- 

^ueliggjsre med saa mange Forjog, som muelrgt, 

og det saa meget mere, som denne Lcere er saa 

hoyst vigtig, at man uden rigtig og tydelig 

Kundskab'om den ikke kan komme langt med at 

forklare de electriske Phcrnomener. Han vil bli

ve üaer, at jeg har ssgt at gjore dem, for hvil

ke jeg har skrevet, bekjendte med alle de Regler 

og Haandgreb ved at anstille electriske For fog, 

som maa iagttages, naar man skal have all den 

Virkning, som man kan og bør have, af et li

det Apparat, og ikke blive kjced af at anstille 

Forssg, fordi de af Mangel paa Kimdskab om 

disse Regler mislykkes. Stilen i denne Bog 

vtl han sinde at jeg har ssgt at nærme til det 

mundtlige Foredrag, saaledes som jeg anseer det 

passende at holde for Ungdommen og lceg Mand, 

der ikke har videnskabelig Cultur. Denne Bog
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stal for en Deel trcede i den levende, Lerreres 

Sted, og derfor har jeg ssgt at give Stilen 

nogen Lighed med det mundtlige Foredrag, saa- 

ledes som jeg vilde holde det for dem, jeg ved 

at skrive den har haft Hensyn til. Maatte han 

kun finde! at jeg ved den i dette lidet Værk 

brugte Fremgangsmaade er paa rette Bej til det 

Maal, hvortil alt mit Arbeide iNaturvidenska- 

ben bør sigte, ar biedrage Alt, h vad mig mue- 

ligt er, hl at denne, for ethvert Menneske i Al- 

mindelighed og for Agerdyrkeren og Haand- 

vcerksmanden i Særdeleshed, saa hoyst vigtige 

Kundskab kan blive fremsat uden kerbt og for 

l«g Mand uforftaaeligt Tilsnit, saa at den kan 

vorde fattelig og anvendelig af ham, og dog 

grundig og rigtig, saa at hanikke skal, sym 

hidtil, spises af med de halv rigtige eller aldeles 

urigtige Brudstykker, som mange af dem, der 

samle Lceseboger eller skrive Lcereboger, som kort 

Begreb af alle Videnskaber baade dem, de for- 

staae, og dem de ikke forstaae, og derfor ansee 

for uvigtige, hidtil byde ham, dem han vel kan 

lære, men ikke fatte, mindre anvende paa. rette 

Maade, og som derfor ere ham oftere til Ska- 

■ de end til Gavn. Man misforftaae mig ikke.

Man ansee mig ikke for den, der troer det mne- 

ligt eller gavnligt med et Spring at flytte disse 

Videnskaber fra Himmelen til Lorden, fra den
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lcerde Klasse afMenneffer, i hvis Vold de nu en

gang ved en Uvigtig Bending i Menneske Cnltu- 

ren ere komne, Lil dem, der ere næsten aldeles 

blottede for Aand6 Cultur. Efter min Mee- 

ning skal dette Ärbeide begyndes fra begge Ende- 

puncter; den Lcerde ffal nedstemme sine Kirnd- 

flaber til deres Fakte - Evne, som staae ham ncer- 

rnest i (Sultur, g tør han det ikke, dä er han 

for Verden og Menneske Samfundet som Dra

gen, der ruger over Skatten; og saaledes maa 

den forplantes gradevils lcengeve og längere ned

ad ; og den tuet) den laveste Aands CnltUr skal 

hæves esterhaanden hsyere og hsyere, indtil han 

moder den ovenfra- nedstigende Kundskab: da 

naaes det forenskede Maal, at giøre Nükurkyn- 

dighed til det, dett efter Guds Hensigt med 

Menneffet nodvendig maa vcere, til almindelig 

Mennefle CUlrur, hastigst og sikkreft; da er den 

Læges Dye forberedet til at taale bet Lys, den 

Lcerde nedsender til bet uden at blcendes af det; 

da efterligner Menneske Oplysningen Natnrens 

stadige Gang uden Spring; da bliver denne, fom 

enhver anden Oplysnig, Menneskeheden gavnlig.

Blaagaard i November 1806.
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I.

Hvad forstaaes ved Eleetrisiret? Selvelectrisse 

Legemer o: Uledere; uelectMe Legemer o: 

Ledere. Oprindelig o: eienvommelig Clec- 

tvifitet: MdVttltElectrisiter o: Elecmsmt 

ved Meodrlvlse. Isolering. Spiostr, 

Stev og Fugtighed, Electrisitetens vcrr- 

ste Fiender. Elttrriscermqfflnms visent- 

lige Dele.

Maar man finder Legemer i den Forfatning, at 

de tiltrække og under visse Omstændigheder igjen 

fraftode lette Legemer, som nærmes dem; at 

de afgive en lysende og stikkende Gnist til Finge

ren eller andre Legemer, som komme dem noer nok; 

at de udbrede en egen Lngt efter Phosphor om

kring dem; at de opvække en Folelse i Ansigtet, 

som den, man fornemmer, naar man bringer det 

ind i en Edderkops Væv; da siger man om 

saadanne Legemer, at de ere electriske, og at 

Electrisiteten er Aarsag til de anførte 

Phcenornener ved dem.

Alle Legemer bringes ikke lige let, eller 

(i)
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I

paa lige Ma a de, i denne Forfatning, eller, som 

man kalder det, electriseres ikke paa een Maade.

Den almindeligste og letteste Maade at 

electrisere Legemer paa er ved Gnidning. Paa 

denne Maade lade nogle Legemer sig uden Ban- 

stelighed electrisere, saasom: Glas, Lak, 

Harpix, Svovl, Bernsteen o: Rav, Silke, 

uldent Toi, Haar, Papir. Disse kalder man 

derfor selvelectriske Legemer, og tillige 

Uledere, fordi de ikkg paa eengang udbrede 

den i dem opvakte Electrisitet paa deres hele 

Overflade; men den strækker sig kun til den 

Deel af samme, hvor den er opvakt; heller ikke 

i afgive de den paa eengang fra deres hele Over- 

siade til de Legemer, som berøve dem; men 

den borttages fim fra det Sted, som bersres.

Man gnide en tor Glasstang, eller en 

Uden og inden tør Glas Lyseform med en tør 

Haand, med en Ulden Lap, med et Katteskind, 

med en Skindlap, som er bestrsget med Amal- 

gama*), og imod dette gnedne Glas holde man 

en ved en Silketraad ophcengt let Kagle paa 

omtrent 2 Liniers Diameter eller mindre af siin 

Kork, af Hyldemarv eller af Soelsikkefttenge- 

lens Marv; man vil da see, at Glasset trcrkker

*) Hvad dcr forstaaes ved Amalgama, forklares 
ßden i zdie Afdeling.
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den Lil sig, derpaa stoder den igjen bort, og 

naar man da har ladet den berøre et andet Le

geme, trækker Glasset den igjen.

Den vexelvise Tiltrækning og Frastødning 

sees ogsaa, naar man holder det gnedne Glas 

over smaae Stykker Papir, som ligge paa 

Bordet.

Bed dette gnedne Glas kan man ogsaa 

bemærke de ovrige ovenfor (Side i) an forte elec- 

triske Phomomener: nemlig Gnisten mod Finge- 

ren, den særegne Lugt, og Folelsen i Ansigtet.

Gnides en Stang af Lak, af Svovl, et 

Stykke Rav, Flonel, Papir paa samme Maa- 

de som Glasset, da kan man med disse Legemer 

anstille de samme Forseg son med Glasset, om- 

endffjondt de ikke altid yttre deres Virkninger 

i saa kjendelig en Grad.

Gnides kun en Deel af Glasset, Lakket, 

rc., da bemærkes de electrifle Phcenymener kun 

paa det gnedne Stykke.

Naar den- ene Ende af det gnedne Glas 

eller Lak har tiltrukket og ftaftodt KUglen, eller 

afgivet Gnist til Fingeren; da kan de sgmme 

Forsog derfor gjerne foretages med den anden 

Ende, som derved ikke hgr tabt noget.

Derimod gives der en ftor Deel andre 

Legemer, saasom Metaller, Jorden, Bandet, 

og alt, hvad hev indeholder Fugtighed, Vand?

(i*)
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dämpe, Rsg, fugtig Lust, fugtigt Trcee o. 

f. v., som ikke uden megen Vanskelighed lade 

Electrisitet opvække hos sig ved Gnidning; man 

kalder dem derfor, i Modsætning af de forrige, 

uelectriske. Man kalder dem ogsaa Lede

re, fordi de tillige have den Egenskab, at, 

naar man bringer dem tilstrcekkeligen ncer ved 

eller i umiddelbar Dersrelse med et electriseret 

Legeme, og det under saadanne Omstændigheder, 

at de ikke ved at vcrre i Berorelse rned en anden 

Ledere afgive ligesaa hUrtigen, som de modtage; 

da vil de lade sig meddele den i det andet Legeme 
værende Electrisitet; paa eengang udbrede den 
over deres hele Overflade, omendskjondt Electri- 

siteten meddeles dem kun i eet PUnct; ligeledes 

vil de paa eengang afgive samme til en anden Le

der, skjondt den iff un berører dem i eet Punct.

Den Electrisitet, som opvcekkes hos et Le- 

geme selv, uden at have i Forveien vceret opvakt 

hos noget andet, har mnn vedtaget at kalde med 

det maaskee ikke fuldkommen paffende Navn: d e n 

ejendommelige eller den oprindelige 
Electrisitet.

Den Electrisitet, som et Legeme yttrer ved 

at bringes i Forbindelse med et andet electrisk 

Legeme, der afgiver noget af sin Electrisitet til 
det forste, kaldes meddeelt Electrisitet 

o: Electrisitet ved Meddelelse.
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Ligesom Uledere ere bedst flikkede til at 

frembringe ejendommelig Electrisitet, saaledev 

kan Lederne lettere blive electrifle ved Meddelelse.

Gnider man en Met alstang, som man 

holder i Haanden, nok faa stark; da spores in

gen electriske Virkninger hos den; thi om der 

endog opvaktes ElectrissteL, vilde den, fordi 

Metal er en Leder, strap gaae over i Haanden 

og igjennem Mennesket til Jorden.

FeT^er man derimod Metal^angen med 

den ene Ende eller Side paa en Ibledere s. Ep. 

paa en Glasstang, og dens øvrige Sider ure 

ere i Berorelse med nogen anden Leder, men 

kun omgivne med Luften, som naar den er tør, 

er en Uleder, og nu gnider den steerk; da vil 

man finde ejendommelig Eleetrisitet opvakt ved 

Gnidning hos den; men kun i en meget ringe 

Grad imod den, som Lak eller Glas eller andre 

selvelectriffe Legemer 'vilde frembringe ved en 

meget mindre Gnidning; man vil finde, at den 

tiltrækker et let Legeme, og, som Leder, afgiver 

Electrisitet til det fra sin hele Overflade, end- 

skjsnt den bersres kun t eet Punct.

Assondrer man den ledende Metalstang 

paa sidst anførte Maade fra al Forbindelse med 

andre Ledere ved at omgive den fra alle Sider 

med Uledere, hvilket man kalder at isolere 

eller in sul ere en Leder, og nu bringenden 

tilstrcekkeligen ncrr ved eller i nnuddelbar Bei s-
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velse med et andet electriff Legeme, f. Ex. med 

et gnedet Glasror; da vil den let modtags 

Electrisitet af dette sidste, og i samme Sieblik 

udbrede den over sin'hele Overflade; men ogsaa 

i eet eneste Dieblik afgive den fra sin hele Lver- 

flade, naar den berores af en Leder.

Herved vil man tillige mærke, at jo spid

sede den Ende af Lederen o: Metalstangen er, 

fom vender imod der electriffe Legeme, i desto 

tongere Afstand vi! ben imod tage den meddeelte 

Electrisitet; scetter man derimod en Kugle eller 

et andet vUndt Legenie paa ben Ende af Stan- 

gen, som vender imod det electriffe Legeme; da 

vil bette sidste kunde bringes Stangen meget 

nærmere, inden den imodtager nogen Electrisi

tet fra det. Og omvendt vil man erfare, at 

den isolerede Metalstang holder meget længere 

paa den meddeelte Electrisitet, naar den er vel 

afrundet paa den (£nbe, som vender bort fra 

det electriffe Legeme; sætter man derimod der 

en Spids paa det, da vil den meddeelte Elec

trisitet udstromme næsten lige saa hurtig, som 

den meddeles- hvilket kan tydeligen erfares ved 

en Lysning i MrZrke, og Udpusten fra denne 

Spids; og der vil ikke skee nogen synderlig 

Opsamling i en faadan med Spidser eller Kan- 

ker forsynet, eller med Skov overlagt (thi Sts- 

vet maae jo virke som Spidser) isoleret Leder.
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MeLalstangen vil, naar den ikke er iso

leret, men holdes i Haanden, eller lægges paa 
Bordet, ikke yttre den af et gnedet Glasror 
meddeelte Electrisitet, thi den tilintetgjeres 

strax ved Stangens Forbindelse med Haanden 

eller Bordet, og derved med Jorden, som den 

storste og almindelige Ledere.
Af det anførte sees altftm:
if Hvad man forstaaer ved Electrisitet 

eller electriste Phcrnomener, electriffe Birknin- 

ger.
2. At man i Henseende tilden Maade, 

hvorpaa Naturlegemerne kunde bringes til at 

yttre disse Virkninger, inddeler dem i 2de Clas

ses, i Selvelectrifle eller Uledere, og i Uelec- 

trtsfe eller Ledere.
Z. At, da disse forskjellige Classers Vir- 

kemaade i Henseende til ElecLrisiteLen er saa hsist 

forfljellig, saa godt som modsadt; saa er det 

vigtigt at vide, hvilke de bedste Ledere og Uledere 
ere, og til hvilken af disse Classer ethvert Lege- 

me kan henregnes, naar man vil foretage electri- 

fle Undersøgelser.
Atman til at opvoekke Electrisitet maa 

helst betjene sig af de selvelectrifle Legemer, som 

gnides med en Leder; men vil man samle den 

opvakte Electrisitet for paa eengang, samlet, og
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saaledeS stoerkere, at anvende den; da maa det 
flee ved en Leder, der maa være isoleret.

5 Jo bebre isoleret en Leder er, jo 
mere frie for Stsv og Kanter og Spidser, jo 
terrere Lnften er, der omgiver den; des bedre 
er den skikket til at holde paa den rneddeelte Elec- 
tr i filet. ^kov og Fugtighed ere derfor de
verrsteHindringer, som med stsrste Omhue maa, 
saavrdt skee kan, ryddes as Äeien, naar man ! 
vil anstille electriske Forssg.

6 . Bil man altsaa, og dette er jo Hen- 
sigten med Electriseermaffinerne, hUrtigen og 
let frembringe en betydelig og samlet Mængde 
af Electrisitet, for dcsbedre at underssge dens 
dirkninger; da vil man let indsee as det ansvrte, 
at dertil maa udfordres:

b) Tvende Legemer, som rives mod hinan
den, hvoraf i det mindste det ene maa 
vare et selvelectrifl Legeme. (naar man 
river Lak med Kattestmd eller Uldent 
Tot, da ere begge disse Legemer selvelec- 
triske) og

c) Cn Ledere o: Condilctor, der maa vcere 
isoleret og saaledes anbragt, at det selv- 
electriske Legeme kan til den afgive alt 
den i samme opvakte Elektricitet, og at 
den igjen kan holde den samlet, indtil
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man ved at berøre den fordrer det i den 

saaledes opsamlede til Underssgelse.' 

Disse tre Stykker findes derfor ogsaa, 

som væsentlige Bestanddele, ved enhver Elec- 

triseerrnaskine og kaldes scedvanligen det selv- 

electriske Legeme eller Riveren (efter det tl)d- 

ske Reiber), Rivetoiet og Condnctoren. Her

af indseer man let, at der maa kunde gives 

mange forfljellige Arter af Electriseermastlner, 

hvis Forffjel foruben i Stsrrelsen kan bestaae i 

Materien af det selvelectriske Legeme, i dets 

Figur, i Maaden, hvorpaa det bevæges, i 

Rivetoiet, i Lederens Fignr 2c.

At opregne alle disse Maskiner, og vise deres 

Fortrin eller Feil, at give Regler for, hvad der 

er at agte paa ved en saadan Maskines Bygning; 

alt dette vilde her blive for vidtløftigt. Kund

skab herom maa af dem, som attraae og be

hove samme, soges i stsrre Værker; saasom af 

danske Bsger i F. Saxtorphs Electrisitets Lære.

Til Skolebrug og til meenig Mands Brng, 

maa ben Maffine ansees for den beqvemmeste, 

som i Forhold til det, den koster, og til den Plads 

den indtager, frembringer den ftorsle Virkning, og 

tillige er saaledes indrettet, at man med den kan 

paa den letteste og beqvemmesteMaade foretage alle 

de væsentlige Forse-g, der kan biedrage til at ty- 

deliggjsre vore Forestillinger om de electrifle
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Virkninger, og de Love, som de synes at felge. 

Disse Fuldkommenheder sindes i mine Tanker 

ved ben Maskine, jeg her i det folgende vi! be- 

skrive, og hvis Anvendelse til at forklare alle 

de electrifle Phcenomener jeg vil faae Lejlighed 

at vise, fremfor ved nogen anden mig bekjendt. 

Den forscerdiges her i Kisbenhavn for billig 

Priis af Kunstdreier Bilchmann.

De Redstaber, hvoraf man betjener sig 

til at isolere, kaldes med et almindeligt Navn 

I so l a t o r i e r.

Den simpleste Maade at isolere en Leder 

er at ophænge den i rene og for Stev og Fug

tighed befriede Silke-Lidser eller Silke -Baand 

paa i eller i Alens Længde eller derover i For- 

hold til Styrken af den Electrisitet, som skal 

opsamles i Lederen.

Paa denne Maade staaev den dog ikke 

fast, men kan slingre; den er derfor ikkun cm- 

vendelig, hvor man ikke forlanger en fast ftaaen- 

de Leder. Bil man have Lederen isoleret fast 

ftaaende, da fleer det beqvemmeft ved massive 

Glaspiller, hvis Tykkelse og Længde bestemmes 

af-den Leder, de stal boere, og af Styrken af den 

Electrisitet, de skal irnodstaae. Naar de ere 

overstrsgne med Bernsteenfernis, ere 8 kil io  

Tommers Lcrngde allerede tilstrækkelig til at 

iiNodsraae en temmelig stcerk Electrisitet, og med



it

18 Lil 20 Tommers Længde kan man isolere en 

Meer end almindelig stcerk Grad af samme.

Til at isolere swaae Ledere ved waadelige 

Grader af Electrisitet, kan man hjelpe sig med 

et eller flere omvendte Vimgläs efter Lederens 

Beskaffenhed, som skal lægges paa dem.

For storre Bekvemmeligheds Skyld har 

man ogsaa smaae Borde isolerede paa en Glas- 

fod , deels faste, deels til at stille i forskjellige 

Holder.

Bil man isolere et Menneske, og saale- 

des bruge ham til at i mod tage og samle en med- 

deelt Electrisitet, eller til at opvække Electrisi

tet i ham umiddelbar ved Gnidning; da bruges 

dertil beqvemmest de saa kaldte Jsoleerstam- 

ler, hvoraf der gives store, som kan rumme 

en Stoel, hvorpaa Mennesket kan sidde, og 

mindre tilblot at ftaae paa; de ere enten heelt 

af en Harpix Masse, som med tilsat Terpentin, 

Beeg og Vox, er bleven saa ser, at den ikke rev- 

ner, eller de destaae af et vel tørret Bredt med 

Glas Fodder Under, hvortil man i Mangel af 

bedre kan brage 3 eller 4 ligehsye og indven

dig fuldkommen tørre Boutellier, saa hsie, 

som de ere ar faae; disse scettes Under Bret- 

tet med Halsen nedad; endnu bedre er det 

at jætte Brettet paa 3 eller 4 massive og med 

Bernsteenfernis overtrukne Glaspiller paa 7, 8 

til 9 Tommers Lcrngde. Er den Electrisitet,
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som frembringes hos det Menneffe, der ftaaer 

paaJsoleerskammelen, noget stærk; da gjsr man 

vel i at lcegge et Ark Papir under hver af dens 

Fodder, for at der ikke deels af det electrisere- 

de Menneske, deels af den Electrisitet, der fra 
ham udbreder sig til den sverste Deel af Glas- 

fsdderne, skal tiltrækkes Stsv af Gulvet, som 
vilde falde paa Glasfodderne, og gjore dem le

dende. Et Menneske paa en saadan Jsoleer- 

ftarnmel kan, som enhver anden isoleret Leder, 

meddeles Electrisitet, udbrede den paa sin hele 

Overflade, holde paa ben, og igjen paa een 

Gang ophsre at være electrisk, naar der er 
fremkommet en Gnist imellem ham og et andet 

Legeme, som berører ham; man kan altsaa faae 

electrifle Gnister af ham. Ligeledes kan der 

hos en saadan isoleret Person opvcekkes etendom- 

melig Electrisitet, naar han gnides eller rettere 

bankes af en anden, der ikke er isoleret, med et 

Katteskind, en Rcevehale eller nogle Flonels 

Lapper; man vil da ogsaa bemerke electriske 

Phcenornkner hos ham. End videre vil han 

ogsaa blive electrifl, naar han, medens han staaer 

paa Zsoleerskammelen, selv banker en ikke isole

ret Leder, saasom Bcegen, Kakkelovnen eller 

en anden Person, som ftaaer paa Gulvet. 2tar- 

sagen hertil vil i det folgende blive forklaret.



Den letteste Prove , om et Isolatorium 

er godt og opfylder sin Hensigt, er, at man paa 

ben Ende af den isolerende Uleder, som er langt 

fra Lederen, i Msrke undersøger, om man kan 

bemærke Lysning, naar man holder Fingeren 

imod den, eller om en Hyldemarvs Kugle til

trækkes der af den; fleer dette, da buer Isole

ringen ikke; jo nærmere man derimod fan kom

me til Lederen, inden dette anførte viser sig paa 

den isolerende Uleder, des fuldkomnere er Isole

ringen.
Jeg har viist, at ben ejendommelige Elec- 

trisitet kan opvoekkes ved Gnidning; men man 

maa ikke ansee denne Maade for den eneste, hvor- 

paa den kan opvcekkes og virkeligen i Naturen 

bliver opvakt. Smeltning, Opvarmning og Af- 

kjoling, Uddunstning, under visse Omstændig

heder yen blotte Berøvelse af 2de Ledere^, ere 

ogsaa Maader, paa hvilke det ved adskillige Le

gemer kan flee.

Zeg har af forhen anførte Grunde ind- 

deelt Legemerne i Uledere og Ledere. Det ikke 

blot lader sig tcenke, at der kmrde gives, men 

der gives virkelig Legemer, som hverken ere 

' fuldkomne Uledere eller fuldkomne Ledere efter 

de for disse Legemer fastsatte Egenflaber; man kal

der saadanne Halvledere og regner dertil 

tort Marmor, tort Trcee, Voxtmg, Elfen-
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been, Skildpadde o. f. Ligeledes maa mcer- 

kes, at nogle Uledere kan under visse Forandrin

ger blive Ledere og omvendt. Saaledes bliver 

Harpix en Ledere naar det smelter, og Vand 

bliver Uledere, naar det fryser til en hoi Kulde

grad.

II.

Ncrrmere Kundssab om Electrisiteten. Der 

gives tvende Arter Electrisitet. De ems- 

artede fraftode og de af forffjellig Art ril- 

trcekke hinanden. De staae i samme For

hold til hinanden indbyrdes, som de Swr- 

relftr, man i Mathematrken kalder mod

satte. Eleettometrer.

Forend vi endnu gaae over til at beskrive 

Electriseermaflinen og vise dens Anvendelse til 

at forklare de electriske Phcenomener, vil det 

være nyttigt at blive endnu lidet nærmere be- 

kjendte med be Phcenomener, som man uden 

Maskine blot ved en gneden Glas- og Lak-Stang 

kan frembringe.



Man bliver da vaer:
a) at tvende i Silketraade isolerede smaa 

Marvkugler, som begge have faaet Elec- 

trisitet af den gnedne Glasstang, bortsto- 

des saavel af Glasstangen, som de bort- 

stsde hinanden indbyrdes.

b) det samme skeer ved tvende slige Kugler, 

som begge have faaet ElecLrisitet af en 
gneden Lakstang.

Heraf flutter man, ateensartede Elec- 

trisiterer frastode hinanden.

c) Den Kvgle, som er frastodt af den revne 

G la s stang, efterat den har faaet dennes 

Electrifitet, tiltrcrkkes med Begjerlighed 

af Lakket revet med Katteskind, og om

vendt, den Kugle, som er frastsdt af Lak- 

stangen, efterat have faaet dens Electrrsi- 

tet, tiltrækkes med Begjerlighed af den 
electnffe Glasstang, og man kan saale- 

des faae en Hyldemarvs Kugle ri! at 

spille frem og tilbage imellem Glas og 
Lakstangen.

Heraf kan sluttes, at Glassets og Lakkets 

Electrisitet ikke maa vcere eensartede, og at 

u een s arte de Electrisiteker tiltrække 
Hinanden.

.d) Rives Lak med Katteskind, da tiltrækkes 

den Kugle, fom har faaet Lakstangend
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Electrisitet as det elec triste Glas; Lakkets 

Electrisitet er altsaa af forffjelllg Art med 
Glassets. Rives Lakket derimod med 
Amalgama, da vil den Kugle, som har 
saaet Electrisitet af Lakket, og nu fra

stødes af samme, ogsaa frastodes af 

det electriffe Glas; Lakket har altsaa nu 
samme Art Electrisitet som Glasset.

Heraf kan slUttes, at det ikke blot beroer 

paa det ene, men at begge de Legemer, 
der rives mod hinanden, died rage til 

at bestemme, hvad Art den Electri- 

sitet skal være af, som frembringes 
ved Rivn ingen. Bed Forseg har man hid

til sandet, hvad Art den Electrisitet er af, som 

frembringes ved de forfljelligeLegemers Rivning 

mod hinanden. Disse Forssg sindes samlede 

i de sterre Vcrrker om Electrisiteten.

Ligeledes indst es at Benævnelserne Glas- og 

Harpix- eller Lak-Electrisitet ikke kan være pas- 

sende til at betegne de forfljellige Arter af Elec- 

trisiteter, da Lakket kan have begge Slags, alt 
eftersom hvad Legeme det er, hvormed det gnides.

e) Ncermer man tvende Kugler, hvoraf den 

ene har faaet Electrisitet af Glasset; og 
den anden en ligcsaa ftor Mængde Elec- 

krisitet af Lakket, til hinanden; da til-



Lrcekke de hinanden indbyrdes, og efter Be- 

rerelsen hore de begge op at vise Electrisitet.

Heraf flutter man, at de fo rstjettige Ar

ter af ElectrisiteLer maa i Forhold 

til hinanden indbyrdes, vcrre af 

samme Beskaffenhed, som de Ster- 

rølfer, man i Mathematiken kalder 

modsatte, d. e. saadanne, som ikke kan tælles 

sammen, uden at den mindre drages fra den ftørre 

og det overblevne faaer samme Navn, som det den 

ftorre har; saasom naarman vilde lægge io Rd. 

Formue og 6 Rdlr. Gjeld sammen, da kunde det 

hverken blive 16 Rd. Formue eller 16 Rd. Gjeld; 

men man maatte tage de 6 Rdlr. Gjeld fra de 

i o Rdlr. Formue, og den rerte Sum vilde da 

vcere 4 Rdlr. Foymue. Ere begge de modsatte 

Storrelser lige store, og de tælles sammen; da 

hceve de hinanden, og Summen bliver o: saa

som 4 Rdlr. Formue og 4 Rdlr. Gjeld lagt 

sammen giver o. Man betegner i Mathemati

ken de modsatte SLorrelser med Tegnene for Ad

dition og Subtraction med + og —, og kalder 

den, som man Lillcegger Tegnet +, positiv 

eller bekrcestende, nemlig i Modscetning med 

den, fom man giver Tegnet—, hvilken man 

da kalder negativ eller ncegtende, nemlig i Mod

sætning med sin bekrcestende; thi i og for sig 

selv betragtede ere de begge virkelige Storrelser.



iS

Naar man f. Ex. betegnede de io Rd. Formue 

rned + io Rd., da maatte de 6 Rd. Gjeld be

tegnes med — 6 Rd., og omvendt.

Naar man saaledes betragter de 2de for- 

skjellige Arter af C'lectrisitet, som modsatte 

Storrelser; faa vil det vcere paffende ogsaa at 

betegne dem med de vedtagne Tegn for modsatte 

SLerrelser. Man betegner derfor den, der er 

af samme Slags, som den, der frembringes ved at 

gnide poleret Glas med Ainalgarna, med + E, 

og kalder den xlus ElectrisiteL eller positiv Elec- 

trisitet; og den, der er af samme Art, som den, 

der frembringes ved at gnide LakmedKatteskind, 

betegner man med—E, og kalder den minus 

Electrisitet eller negativ ElecLrisitet.

Af denne Maade at betragte de 2de for- 

fljellige Electrisiteter, som modsatte SLsrrelser, 

rndsees ogsaa let, hvad der maa flee, og hvad 

Erfaring bærer at der skeer, naar de forbindes 

i ulige Mængde; f. Ex. en Kugle med 100 Dele 

-j- E og en anden med 80 Dele—E; da vil nem

lig de 80 Dele — E, hceve, eller som man og

saa med et chemist Udtryk kalder det, mætte sig 

rned eller neutralisere de 80 Dele -s- E, og der vil 

nu blive 20 Dele + ® tilbage, der vil ud- 

brede sig til begge Kuglerne, som nu vil fra- 

stode hinanden indbyrdes; havde der derimod 

i hver af disse varet lige, f.Ex. 100 Dele 4* ® i
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den ene og ioo Dele — E i den anden; da vilde 

de ved Forbindelsen have været netop i Stand 

til at hceve hinanden, og Electrisiteten maatte 

da, som ovenfor er sagt, blive o.

Man indseer heraf, hvor meget det kommer 

an paa ElecLrisitetens Styrke eller Mængde, 

naar man ved Tiltrækning eller Fraftedning vil 

underssge dens Art, og man nraa sorge for at 

have de Electrisiteter, som skal prove hinanden, 

saavidt mueligt, i lige Styrke; thi sæt til Ex- 

empel, at jeg havde en Kugle med ioo Dele 

-s- E, og jeg vilde undersege dens ElectrisiteLs 

Art, og jeg nu nærmede den til en anden Kugle, 

som jeg ved en Lakstang havde givet — E; meir 

kun 50 Dele; da vilde disse 50 Dele — E mott- 

Les med 50 Dele -s-Eaf den forste Äugle, og siden 

vilde den Lage sin Andeel af de i den forste Kugle 

endnu levnede Zo Dele -s- E, hvorved begge disse 

KUgler maatte fraftode hinanden, fom med eens- 

artede Electrisiteter. Den, som gjorde Forssget, 

maatte jo deraf let forledes til at troe, at hans 

forste Kugle havde havt — E, siden den blev 

bortstodt af den med Lak electrifle Kugle, end- 

fkjondt den virkelig havde 4~ E.

Af denne Maade at betragte de forffjellige 

Arter af Electrisiteter som modsatte Stsrrelser, 

vil man ogsaa let indsee, af et Legeme ligesaa- 

vel vil yttre o Electrisitet, eller ikke vise sig som



electrist, naar bet har lige meget af begge disse 

modsatte Electrisiteter, som naar det aldeles 

ingen ElecLrisitet havde, og da man under denne 

Forudsætning lettest kan forklare alle de electri- 

ske Phcenomener, saa have ogsaa de fleste Na- 

tUtkyndige antaget, at begge Electrisiteter ere 

i lige Mcengde tilstoede og bundne med hinanden 

i ethvert Legeme, som ingen Electrisitet yttrer, 

og at et Legeme derimod blev electrisk, naar 

enten disse dets naturlige ElecLrifiteters Forbin- 

delse blev hcevet, saa at een af dem, enten den 

positive eller negative, forlod det for at indgaae 

en nye Forbindelse, eller der foruden dets na

turlige ligeftore Forraad af begge Electrisiteter 

dlev tilfort det endnu en Deel af den ene Art Elec

trisitet enten af+6 eller af— E; idet forste TLl- 

fcelde nemlig vil det Legeme, som har afgivet een 

af sine naturlige Electrisiteter, soge at erstatte 

sig den af det Legeme, der berører det ; og i det 

sidste Tilfoelde vil den Electrisitet, Legemet hav 

foruden sit naturlige Forraad, føge at skaffe sig 

Forbindelse eller at mætte sig med den uligear- 

tede af det Legeme , som berøm det.

Af det anførte vil man da indste Grunden 

til den Forudsætning (Hypothese) hvorefter man 

hidtil har kundet forklare de electrifle Phceno

mener, nemlig: At der gives 2be for- 

skjellige Arter af Electrisiteter, der
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have den Egenskab, at de eensar- 

tede frastode, og de af forskjellig 

Art tiltrcekke hinanden; at disse 

forskjellige Arter af Electrisiteter 

staae i samme Forhold til hinan

den, som de Stsrrelser, man i Ma

thematiken kalder modsatte, og be

tegnes derfor, som disse, med Teg

nene 4- og —; at man tcenker sig 

dem begge i lige Mcengde tilstorde 

og altsaa i LigevoegL i ethvert Le

geme, der ikke yttrer nogen Electri- 

sitet; og at electriske Virkninger 

fremkomme, naar een af dem sav

ner sin modsatte, og skaffer sig 

den sra et andet Legeme.

Paa Frastødningen imellem de eensartede 

Electrisiteter grunde de Redskaber sig, som man 

bruger til at underssge, om et Legeme yttrer 

electriske Virkninger, og som man kalder Elec- 

tr ometre; Af disse gives der flere forfljellige, 

hvorom man vil sinde Underretning i de sterre 

Barker. Det simpleste og til de Forjog, her 

anfores, tilstrækkelige, bestaaer af en med 

Saltvand gjennemblodt Syetraad paa omtiønt 

6 til 8 Tommers Lcengde, der paa hver Ende 

har en liden og let Kugle af Hylde- eller Soel- 

sikkemarv; denne Traad lcegges dobbelt, saa
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at Kuglerne komme til at hoenge lige for hinan

den, og fceftes til det Legeme, hvis Electrisitet 

man oil prove, saaledes, at det kan hcrnge saa 

frit, som mueligt, ud derfra. Da Traadene og 

Kuglerne ere Ledere, saa indsees let, at be ml 

begge modtage samme Electrisitet, som det Lege

rne har, hvorpaa de ere anbragte, de vil da, som 

eensartede electriske, fraftsde hinanden.

Paa den electrifle Tiltrækning og Fra- 

(løbning beroe ogsaa mange Kunststykker, saa- 

som Dukkedands, Klokkespil og flere, hvorom 

rnan finder Underretning deels i KUnftdeger, 

deels i de storre Voerker om Electrisiteten.

III.

Elettriseermaffinens Beffrivelst, Behandling 

og Anvendelse til at forklare de Egenffa- 

ber ved Electrisiteten, der hidtil ere gjen- 

mmgaaede.

Efter at have skaffet os ved simple og let 

ivcerkscettelige Forssg disse Begreber om Electri- 

siteten og dens Virkemaade, gaae vi nu til at 

gjore os bekjendte rned Electriseermaflinen og
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dens Indretning, samt Anvendelse til saavel 

ved mere kjendelige Forssg at stadfæste de Begre

ber, vi hidtil have faaet om Electrisiteten, som 

at lede os ti! nye Kundskaber om samme.

I den iste Fignr er A den selvelectriske 

Glasffive, der med et Haandgreb dreies paa 

sin Axe, og saaledes rives mod Rivepuden F, 

der er fcejlet til den hille Metalleder, Conduc

tor-, B, der staaer isoleret paa Glasstotten I. 

Laaget til Conductoren D, har en Metaltraad, 

som paa Enden har en Kugle. Til Rivepudeu 

er fæstet et Stykke Taft, for at den ved Rivnin

gen i Glasskiven opvakte Electrisitet ikke stal 

bortledes af Luften, inden den ved Omdrejningen 

kommer til Opsangerne, o: Tiskederne ved G> 

der føre den til den anden Conductor C, som er 

isoleret paa Glaspillcn D, og i Dvrigt indret

tet som Condnctoren L. Begge Conductorene 

kunde bringes i Forbindelse ved en Metaltraad 

E, der er ledet igjennem et Glasror.

Naar man vil betjene sig af Maskinen; 

da har man fornemmelig at see paa, at den 

overalt er aldeles frie for Ureenlighed, Stsv 

og Fugtighed. Til at rense Skiven fra Plet

ter af Amalgama er Haiflind det nemmeste, 

dernæst grribev man den ester med et reent 

linned Klæde. Naar man gnider Skiven paa 

begge modsatte Sider paa een Gang, kan 

man uden._Fare for at brcekke , guide
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Haardt, kun lige Haardt med begge Hcender; 

men da Skiven ved denne Gnidning bliver elec- 

tri'k, og derfor trækker meget Stev til sig, 

rnaa man tilsidst Lage dette Stev bort ved at 

afviste den sagte med et Stykke Silkekor. De 

massive Glaspiller, hvorpaa Couductoren ftaae, 

afvistes bedst med et Stykke Silketsr. Derncest 

bringes Rivepuderne i Orden. De renses fra 

alt vedhcrngende Stev. Til at bestryge dem 

rned, betjener man sig af Amalgama, d. e. en 

Oplosning af Metal i Lwiksslv, da Erfaring 

laert, at Glas giver den stoerkeste Electrisitet, 

naar det rives med Metaller. Det bedste 

Amalgama til Electrisitet laves af 2de Dele 

Qviksdlv, een Deel Zink og een Deel Tin. Man 

smelter Tinnet og Zinken sammen, kommer det op

varmede Lviksolv deri, og river det i en Steen- 

eller Jernmorter, medens det endnu er varmt, 

til et siint Pulver. Er der t Forvejen faa megen 

Amalgama paa RivepUden, at man ikke kan faae 

det nye til at ligge jevnt og glat, som en blank 

metallisk Flade, men at det faaer Huller og Rid

ser ; da maa man hellere skrabe alt det forrige 

af; man lægger da det forste Lag paa ved at 

stryge gandske tyndt Lak- eller Bernsteen - Fer

nis paa Rivepuden, for at Amalgamet kan have 

noget at hefte sig udi, derncrst strees det pv.lve-
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riserede Amalgama meget jevnt og tyndt ud over 

Puden, hvilket gjeres bedst ved at sigte det over 

igjennem en fim Floers Sigte; det gnides der- 

paa ind i ben klæbende Lakfernis med Fingeren 

eller med en Kniv, saa at den hele Overflade 

bliver som en poleret Metalplade. Vil man siden 

lergge nyt Amalgama paa, da behsver man ikke 

at lægge det paa med Lakfernis, naar kun det 

underste ligger fast; man bestryger blot Puden 

gandske tyndt med en Fittighed, saasom Bom

olie, Svinefedt, Smor, Cacao-Smor, hvil

ket arbeides godt jevnt ud paa Puden med en 

Kniv eller med Fingeren, derpaa bestroer man 

den, som forhen er omtalt, med Amalgamet, 

og det arbeides saalcenge ind med Fittigheden, 

til det faaer den fornodne Glathed og Blankhed. 

Man maa føge at Amalgamet gaaer allevegne 

lige langt ud paa den Kant af Rivepuden, som 

Glasset forlader under Omdrejningen, og at det 

der ikke gaaer lcengere ud end dertil, hvor Rive- 

pvden virkeligen trykker Glasset, heller ikke ub 

paa Tastet pletviis. Bliver Taftet belagt 

med Pletter af Amalgama, hvilket kan ffee ved 

BrUgen, da kan det beqvemmest befries derfra 

ved at indgnide det paa den plettede Side med 

reen Bomolie, som oploser Pletterne, hvorpaa 

rnan gnider dem af med en Lap og arbeider Taftet 

saa reent og tort, som mueligt; tilsiM stryger
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man det over med et Strygejern for ak faaeKrsl- 

lerne Ud.

Naar Maskinen saaledes er bragt t Dr- 

den, gaae vi forst til at anstille de Forssg, font 

tjene til at bekræfte de Scetninger om Electrisi- 

teten, vi allerede have gjennemgaaet.

1. Man Lager Stangen E bort, og om- 

dreicr Skiven; begge Condnctorene, saavelRi- 

vetoiets 6, fom Fangernes C, blive nu electri- 

ske. Lader man en t en Silketraad isoleret op- 

hcengt Marvkugle modtage Electrisiteten af den 

ene af disse Conductorers Kugler, og derpaa fra- 

stodes af den; da vil den anden Conductors Kngle 

tiltrcekkc den, og den vil saaledes kUnne spille frem 

og tilbage imellem begge Conductorernes Kugler, 

Ligesom imellem den gnedne Glas- og Lakstang.

RiveLsiets og Fangernes 

Electrisiteter ere altsaa af for- 

skjellig Art.

2. a) Holder man en gnedet Glasstang til 

den Kugle, som har faaet Electrisitet af 

Fangernes Conductor, eller som den i Al- 

nlindelighed ved ElecLriseermaskiner kaldes 

uden Tilsætning, Conductoren, da vil den 

frastode den.

b) Holder man en gnedet Lakstang til den 

Kugle, som har faaet Electrisitet af Ri- 

veteiets Conductor, eller som den i Al-
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mindelighed kaldes udeu Tilsætning, Rir 

vetsiet, da vil den frastede den.

Conductoren har altsaa ved 

denne Maskine -j- E, og Rive- 

tøiet — E. (see S. i8).

Havde det selvelectrifle Legeme væveten Skive 

eller Kugle af Lak, Svovl, uldent Toi, og Ri- 

vetoret afKattestind, da indseer man let, at Con

ductoren havde faaet — E, og Rivewiet + E; 

men en almindelig Regel ved alle Maskiner er 

det dog, at Conductorenö og Rivetoiets Electri- 

siteter ere af forskjellig Art.

De electrifle Virkningers Frembringelse 

kan man ved denne Maskine forestille sig saa- 

ledes:

Lad B betyde, som i Tegningen, Rivetoiet, 

A det selvelectriske Legeme, og C Conductoren, 

da vil deres Electrisiteter, i Folge det S. 20. 

anførte, saalcenge de ingen electrifle Dirkninger 

vise, vare f. Ex.

B A C

50-l-E Ao + 6 Ao + @ 

50 — E (50 — E (50—E

Naar man nu begynder Rivningen, da 

vil Forbindelsen imellem -j- E og — E hos A 

hoeves; -s- E af vil ved Omdrejningen ledes 

rinder Taftet hen til C, og der opfanges af Lede-
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ten; den tilbageblevne— E af A vil skaffe sig nyt 

E fra RweLoiet B, hos hvilken Rivningen

Ugeledes har hcevet Forbindelsen imellem dets 

naturlige -s- E og — E, Rivewiet vil da blot 

beholde sin —E tilbage, og deres Electnsiteter 

vil da voere saaledes:

B A C

ZO —-° E Z0 -s- E af 8 50 + ® A

Zo — E /50-s-E

\5° — ®

Man indseer nu let, hvorledes baade B og 

C, baade Rivetoi og Conductor, begge maa vise 

-electriske Phcenomener. Forer man nemlig Fin

geren tilRivetsiet B, da vil dets 50 — E flaffe 

sig ligesaameget + ® af Fingeren; fører man 

den til Conductoren C, da vil dennes 50 + E, 

som den har faaet af A og som ikke er motttet 

med — E, flaffe sig Zo — E. af Fingeren.

Af denne Forestilling om ElectrisiLetens 

Frembringelse vil folge det, som ved Forssg 

med Maskinen kan bekrceftes, nemlig:

3. Forbinder man begge Conductorerne 

ved Stangen E, da bliver ingen af dem electri- 

ske; thi den overflødige -s- E L C gaaer nu tilbage 

for at mætte sig med —' E. i 6.

4. Electrisiteten vil kun blive svag, naar 

Rivetoiet er isoleret og det altsaa ikke har mere 

end sir naturlige eicndommeltge + E. at af-'
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give til Glasset; soetter man derimod RiveLsieL 

i ledende Forbindelse med Jorden, saa at det 

kan bestandigen troekke mere -s- E. fra denne, 

som det almindeligeMagazin for-s-E. og —E.; 

da faaer det bestandig nyt -s- E. at afgive tiU 

Glasset og Virkningen bliver da stærkere og va

rigere. . 7,

Man vil saaledes erfare, at naar man 

holder RiveLoiet isoleret, da vik de forste Gni

ster, man faaer af Fangernes Conductor, vcrre 

de ftcerkeste, siden tage de bestandigen af i Styrke; 

tager man derpaa en Gnist af RiveLsiets Con

ductor, eller, hvad som i Folge det anførte er 

det samme, giver dens — E. en dertil svarende 

Mcengde -4- E. af sit Legeme, som den nu igjen 

kan afgive til Glasset; da vil den nceste Gnist af 

Fangernes Conductor være kjendeligen stärkere, 

end de sidst foregaaende. Ligeledes erfarer man, 

at jo fuldkomnere Afledningen er, som man giver 

RivetoieL, des stcerkere ElectrisiteL faaer man 

af Fangernes Conductor; man ssger derfor gjer- 

ne at føre RiveLsiets Afledning ikke blot ti! Bor

det eller Gulvet, der, som tort Trcee, ikke er 

en saa fuldkommen Leder; men heller ved Me- 

taltraade til Kakkelovnen eller til Tagrender eller 

sligt, som staaer i god ledende Forbindelse med 

Jorden.
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5. Af denne Forklarings-Maade vil man 

ogsaa kunne Lndsee, at Gnisterne af Rivetoiets 

Electrisitet rnaa blive svagere og svagere, naar 

CondUctoren ikke er afledet, og at man maa af

lede Condnctoren, naar man vil have Rivetoisks 

Electrisitet ftcerk, og bestandig til samme Grad. 

Den isolerede Conductor C kan nemlig kun imod- 

tage en bestemt Mcengde af Glassets (A) + E., 

ligesaaweget -s- E. vi! dette tage fra Rivetoiet 

B, og kun en forholdsviis Mcengde af — E. 

kan da blive frie, og mætte sig med + E. af 

Fingeren, som berøver det; men naar nu Con

ductoren ikke kan faae Lejlighed til at afgive den 

af Glasset modtagne + E., og den derfor ikke 

kan modtage mere, da vi! Glasset heller ikke 

tage mere + E. fra RiveLsiet, og der vil da 

ikke blive mere af dens — E. frie; afledes der

imod Condnctoren og den saaledes kan afgive den 

af Glasset modtagne + E. til Jorden, da vil 

den bestandig kunde imodtage en nye Portion 

4- E. fra Glasset, og dette sidste vil da bestan

dig kunne skille Rivetoiet ved den + E., hvor

med det har mættet sin—E. af det Legeme, som 

berørte det.

Af der her anførte indsees Grunden til 

det, som Erfaring med denne Maskine Lilfukde 

stadfæstet; at man ikke kan have nogen stark 

Virkning af en Maskine, naar baade Rivetoi
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Kg Conductor ere isolerede; men at man maa af- 

lede Rivetoiet, naar man vil have Electrisitet 

af Conductoren (ved denne Maskine -s- E.) og 

derimod aflede Conductoren, naar man vil have 

ElectrlsiteLafRiveLsiet (ved denne Maffine—E.)

Man indseer nu ogsaa Fordelen ved denne 

Maskine til at vise begge Arter af Electrisiteter, 

ved det at dets Riveter er isoleret; var det ikke 

isoleret, da vilde man ikke kunne bemærke dets 

ved Gnidningen frieblevne — E., der da sirax 

vilde mætte sig med + E. af Jordem At Rive- 

toiets Conductor er af samme Storrelse og Byg

ning som den anden og egentlige Conductor, maa 

naturligviis give den Fordeel, at begge Electri- 

siteter, ester den forhen anførte Forklaring 

over Maaden, hvorpaa de electriffe Virkninger 

fremkomme, maa vise sig lige stærke i deres Virk

ninger, hvilket de efter Sagens Natnr maa 

være, da de frembringes t lige Mcengde, og 

udbrede sig paa lige store Overflader. Dog maa 

rnan mærfe, at Rivetsiets Electrisitet ikke vil 

synes fuldkommen saa stcerk fom Conductorens, 

hvilket reiser sig deels deraf, at—Electrisitetens 

NatUr medforer, at dens Gnist ikke er saa lang 

som-s-Electrisitetens, (menElectrisiteten§ Styrke 

staaer ikke nsdvendigen i Forhold til Gnistens 

Længde), deels deraf, at Rivetoiet, som paa 

Flederen har stere Kanter, ikke er saa ve! skikket
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til at holde paa sin Electrisitet, fom den anden 

Conductor; det udstrommer og taber saaledes 

virkeligen noget af den. Bed den electrifle Lad

ning, som i det Folgende skal afhandles, vil 

rnan erfare ved tydelige Forssg, at de virkeligen 

ere lige stærke.
Af denne Forklaring over Electrisiteten 

og Maaden hvorpaa den frembringes, vil man 

nu ogsaa kunde indste det, fom Side 12 er an$ 

ført, at et Menneske, som staaer paa Jsoleer- 

fkammelen, kan ligesaavel blive electrisk ved at 

gnide eller banke et andet msoleret Legeme, som 

ved selv at bankes af en anden, der ikke er isole
ret; han er her nemlig det samme, som det 

isolerede Rivetoi ved Maskinen, og de samme 

Phcrnomener maa derfor finde Sted hos ham.

IV.

Zordelelse. Ulevere kunne bedre hindre Med

delelse end Fordelelse.

Vi have hidtil gjort os bekjendt med de 

electrifle Phcrnomener, som fremkomme ved den 

saa kaldte oprindelige eller ejendommelige Elec-
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krisrtet, og ved den meddeelte Electrisitet) eller, 

fom man og kalder det, ved Meddelelse. Vi 

komme nu til at lcere at kjende en tredje Maade, 

hvorpaa Electrisitet kan frembringes, der jevn- 

ligen forekommer, saavel i de af Naturen selv, 

fom i de ved Konften frembragte electriske Virk- 

ninger, og som kan brUges til at frembringe endnu 

stärkere Virkninger end de Foregaaende, som 

derfor anvendes ved den saakaldte forstærkede 

Electrisitet. Denne Maade at frembringe Elec-. 

trisiteL paa er vcesentligen forfljellig fra den fbr< 

hen omtalte deri, at ved Meddelelsen frembrin

ges ikke Electrisitet uden at det opvcekkende Le

geme Laber selv ligesaa megen Electrisitet, som 

det faaer, hvori den opvcekkes; ved denne 

Maade derimod, som vi nu stal lcere at fynbe, 

opvcekkes Electrisitet uden Tab for det Legeme, 

som opvækker den: det meddeler altsaa Intet, 

og frembringer dog electrifle Virkninger; det 

er altsaa en saa at sige uudtømmelig Aarsag til 

electriske Virkninger i Naturen, uden at man 

har nsdig at tcenke sig en ny Frembringelse af 

den electriste Materie, som ved de electriske 

Virkninger maatte synes at fortceres.

Det er vigtigt at have en fuldkommen ty

delig Forestilling om denne electrifle Virkemaa- 

beV som man til Forstjel paa den, Foregaaende, 

kalder For de le lse, og den er ikke vanskelig at 

(3)



34

faae, uaar man erindrer sig tvende af de forhen 

anførte. Sottninger: i) at i ethvert Legeme, 

der ingen Electrisitet yttrer, ere begge de mod

satte Electrisiteter tilstcede i lige Mcrngde, og 

derfor mcettede med hinanden, og 2) at Electri- 

siteter af eens Apt ftastode, af forskjellig Art 

derimod tiltrække hinanden; og man derhos har 

lagt Mcerke til de to Ting, som ethvert electrifl 

Forsog har tydeligen kundet overtyde enhver 

ow, 1) at den electriske Materie, Virkning eller 

Krast, hvad man nu saa vil kalde den, ikke 

blot virker i umiddelbar Berorelse, eller som 

samlet i et eneste Punct; men at den ligesom 

Lyset og Varmen, og flere Kræfter i Naturen 

udbreder sig til alle Sider, og saaledes, at dens 

Styrke aftager, som Qvadratet af Afstanden 

tiltager, faa at den i en dobbelt Afstand er 4 

Gange, i en Zdobbelt Afstand 9 Gange svagere, 

og 2) at man ved det S. 12 omtalte Electro

meter sporer Electrisitet i en meget længere Af

vand, end den, i hvilken man berncrrker den elec- 

trifle Meddelelse, hvilken Afstand man kalder den 

electrifle Virkekreds o: Atmosphcere. 

Tcrnker man sig nu et Legeme A, som er electrifl f. 

Ex. med 4- E., og et andet B, der ingen Elec- 

trisiteL yttrer, og Listige er isoleret, og man 

bringer det saa ncer henimod A, at det kommer 

i dets Virkekreds, da vil 4- E. hos A tiltrække
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— E. af B til den Ende, som er A nærmelb 

og derimod frastode -s- E. uf L til den lcengst 

fraliggende Ende; berører man nu denne Ende 

rned Fingeren eller en anden Leder, da vil Ls 

bortstodte -s- E. mætte sig med — E. af 

Fingeren, og dens i— E. vil holdes bunden af 

4- E. hos A) bringer man derpaa B ud af A§ 

Virkekreds ved at bringe A og B tilstrækkelig 

langt fra hinanden, eller, hvad som er det 

famme, ved at borttage AS Electrisitet; da vil 

— E. tB, fom holdtes bunden af -s-E. hvs^., 

udbrede sig over hele B, og det Pil nu overalt 

have — E. Her er altsaa opvakt en eleetriff 

Virkning ved Fordelelse, Legemet A, som op

vakte ElectrisiteteN/ har Intet tabt; det kunde 

vedblive faa mange Gange, det skulde vcere, paa 

denne Maade at opvække electriffe Dirkninger 

hos B, og hos flere Legenrer, som saaledes 

bragtes i dets Virkekreds, der udbreder sig til 

alle Sider af det. Legemet A har ikke givet B 

noget, der er ingen Meddelelse skeet; thi da 

maatte B have faaet det, som A Havde, nemlig 

+ E.; men det viser den modsatte Electrisitet 

af A§, nemlig E., her er altsaa opvakt 

Electrisitet ved Fordelelse.

Saaledes kan vi tcenke os denne tredje 

Maade, hvorpaa electrifle Virkninger kunne 

frembringes. Ved Forjog .lader denne Fore- 

(3*)
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stilling sig let bekrcefte. Man flaffer sig til ben 

Ende blot en liden Conductor, f. Ex. en liden 

Tinftang paa omtrent 9 Tommers Lcengde og 

Tommes Diameter, eller en Trceftang af samme 

Storrelse beklædt med Tinfolie (Stanniol); 

denne isolerer man paa en Glasfod, hvortil 

wan i Mangel af anden kan bruge et omvendt 

Viinglas, og binder et Electrometer paa hver 

Ende; man omdreier nu Maflinen, og opvcek- 

ker saaledes ElectrisiteL f. Ex. i dens + Conduc

tor, og bringer derpaa den omtalte Conductor 

ind i Maskinens Virkekreds; men ikke saa nær, 

at der skeer Meddelelse ved Gnist eller Udstrem- 

ning; man vil da erfare, at begge ElectromeLrene 

gaae ud fra hinanden. Bed at prsve deres 

ElectrisiteL med en gnedet Glas- eller Lakstang, 

vil man erfare, at det Electrometer, som vender 

imod Maskinen, har — E., og det, som er 

lcengft fra den, har 4" E.; altsaa er Lederens 

naturlige Electrisiteter forbedfe hver til sin Ende 

af den ved at bringes i Mastinens Virkekreds. 

Bringer man Stangen ud af Maskinens Virke

kreds uden at berøre den, da gaae begge dens 

adflilte Electrisiteyr igjen sammen, og begge 

Electrometrene falde. Bersrer man, medens 

den er i Virkekredsen, den Ende af Lederen, som 

er længst fra Maflinen, da borttager man der

ved den + E., som af Maskinens -j- E. var
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jaget derhen, og nu falde Electrometrene sam

men. SaasnarL dette er ffeet, bringer man 

Lederen nd af Maflinens Virkekreds, enten ved 

at trække den tangere fra Maskinen, eller ved 

at betage Maskinen sin Electrisitet ved at berøre 

den, og nu vil begge Electrometrene gaae ud 

fra hinanden, og ved at Underssge deres Elec- 

trisiteter med en gnedet Glas- eller Lak-Stang, 

vil man erfare, at de begge have — E.; nemlig 

den, som var af Maffinens + E. trukket hen 

imod den , og som nu, da Stangen ikke lon

gere er i Maskinens Virkekreds, og man forhen 

har berøvet den sin + E., ikke har nogen mod

sat Electrisitet at mætte sig med, og derfor viser 

sig fvie paa hele Stangens Overflade. Man 

indseer let, at hvis man havde bragt den isole- 

rede Leder i Maffinens negative Conductors Vir

kekreds ; da maatte den ved Fordelelsen have 

faaet + E»/ uaar man havde behandlet den paa 

samme Maade, som ovenfor er anført

Endogsaa uden Maskine, blot med den 

omtalte isolerede Stang, og en ved Gnidning 

electriseret Glasstang, eller Glas Lyseform, kan 

man vise Fordelelsens Virkning. Man føre c 

da den. electriske Glasstang oven fra ned ad imod 

den ene Ende af Lederen, som staaer paa Bor

det, begge Electrometrene vise da Electrisitet, 

det ncermeft Glajset — E,, det andet 4- E.,
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Lakstang, ligesom forhen er viist; man rorer 

nu ved den Ende af Stange«/ som er lerngst 

fra Glasset, borttager dens + E. og Electro- 

rnetrene falde sanlmen, strax lsster man Glas

stangen hsiere op, og saaledes bringer Lederen 

itb af Glassets Virkekreds; begge Electvometre- 

ne slaae nu ud med E.
Saaledes have vi nu med lette og simple 

Korsog overbeviist os om denne trebie Maade, 

hvorpaa electrifle Virkninger frembringes i Na

turen ved den saakaldte Fordelelse. Vi have 
feet/ hvorledes man paa denne Maade kan op^ 
vcekke Electrisitet i en Leder, vi ville nu undere 

føge Uledernes Forhold ved Fordelelsen. Ved 

Meddelelse vide vi, at Uledere eller de selvelec- 

triske Legemer forholde sig saaledes, at de ikke 

udbrede den meddeelte Electrisitet lcengere, end tit 

det Sted, hvortil den umiddelbar meddeles; 
wan katt derfor sige o nt dem, at de modstaae 

Meddelelsen. Om deres Forhold ved Fordelel- 

sen kunne vi let overtyde os ved folgende simple 

Forssg. Man tager en Glasftang, hvis L«ng- 

de og Tykkelse ftaaer i Forhold til Maskinens 

Stykke; (Ved en Skive af dett her beskrevne 

Indretning päa 12 Tommers Diameter, kan 

wan tage dett paa omtrent 18 dommers Lcrng- 

de og omtrent 4 Lmiers Diameter) holder dett
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ved den ene Ende og med den anden Ende bersrer 

Maskinens Conductor, imedens man electriftrer 

et Par Minutter. Ester det forhen anførte 

er der kun meddeelt Electrisitet til Glasstangen, 

som en Uleder, paa det Sted, som har berørt 

Maskinen. Tager man den derfox bort, og 

holder en i en Silketraad isoleret Hyllemarvs 

Kugle imod den der, hvor den har berørt Ma

skinen , og har faaet dens Electrisitet meddeelt, 

da vil KUglen tiltrækkes og derefter, fordi den 

nu har faaet en Electrisitet af samme Art som 

Glassets, igjen frastodes; men fører man den 

derpaa noget længere frem langs med Siden af 

Stangen, da vil den atter Liltrcekkes af Stan

gen, til Beviis paa at Stangens Electrisitet er 

paa dette Sted ikke af samme Art, som Kug

lens, eller som den, der blev Enden af Stan- 

gen meddeelt af Maskinen; efter at den her er 

tiltrukken, vil den atter frastodes; ledes den 

videre ned med Loengden af Glasset, vil den 

atter tiltrækkes, til Beviis paa, at her er atter 

en anden Art Electrisitet; og saaledes vil man 

ved Hjelp af Kuglen kunde i Stangens Lcrngde 

opdage forstjellige Electrisiteter, fom orderttli- 

gen afvexle, saasom:

Her kan altsaa tydelige» mcerkes, at der er gaaet
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den ene Ende meddeelte + E. har fra det ncer- 

rneste Stykke tiltrnkket — E. og bortstedt -s-E; 

dette har atter tiltrukket — E. o. s. v. Heraf 

kan man slutte: at de selve le c tri ske Le- 

gemer eller Uledere bedre knnne 

rnodstaae Meddelelse end Fordelelse, 

eller, som denne «Sætning sædvanlig, endskjemdt 
vel ikke saa fnldkommen rigtig, fremsættes i de 

physiffe Lcereboger, at Uledere kunne modstaae 

Meddelelse, men ikke hindre Fordelelse.

V.

Tenasitet og Capasitet. Intensitet. Ladning/ 

Lavningsplade.

I de anførte Egenskaber hos Uledere, at de 

hindre Meddelelse, men maa lade den electriske For

delelse virke igjennem sig, maa Grunden soges 

til de stcerkefte electrifle Virkninger, saavel de, 

som Naturen frembringer, hvoraf Lynilden, 

som den meest paafaldende, skal til Slutning 

vorde forklaret, som de, der bevirkes ved de 

konstige Maskiner, og som man til Forflsel paa
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electriske Stsd, Slag, forstærket 

Electrisitet eller electriske Ladnin

ger.

Fsrend vi gaae over til at gjsre os be- 

kjendte med disse Virkninger, vil det være nyt- 

tigt at faae tydeligt Begreb om det, man i Elec- 

trisiteten kalder C a p a si te t og Tena si Let, det 

er, Legemernes Evne til at rumme eller imodtage 

Electrisitet, holde paa den Uden at yttre ben r 

og Intensitet, det er deres Evne eller Tilbore- 

lighed til frie Mtring af deres Clectrisijet. Vi 

begribe let, at naar et Legeme foruden sin natnr- 

Uge Mcengde -j- E og — E., der have måttet 

hinanden, faaer en meddeelt -s- E eller — E., 

som ikke har nogen Ulrgeartet at mætte sig med 

eller holde sig til, da vil den ikke holde paa den; 

man kan da sige om dette Legeme, at det har 

ingen Evne til at holde paa den, ingen Tenasi- 

tet for den; det vil villigen afgive den til den 

ssrfte Leder, som kommer det nær nok, og saa- 

ledes yttre frie Electrisitet; det yttrer altsaa 

villigen den Electrisitet, det har faaet, etter 

som man kalder det, det har cn stor Intensitet 

og derimod en liden Tenasitet, eller Evne til at 

holde paa den Electrisitet, der gives det.

Tcenke vi os derimod et Legeme i den For

fatning, at det foruden sit naturlige -j- E og —«
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— E., og denne meddeelte Electrisitet kunde ved 

Fordelelse tiltrcrkke den modsatte Electrisitet, af 

et andet Legeme, som var i bef§ Virkekreds, 

eller, hvad som vilde virke det samme, der blev 

meddeelt et andet Legeme, fom var i dets Vir

kekreds, den modsatte Electrisitet, saa at der 
blev en Bestrcebelse efter Forbindelse imellem disse 

2de modsatte Electrisiteter i de 2de forfkjellige 

Legemer, men ingen virkelig Mcettelse imellem 

dem; da kunde man sige: at disse 2de modsatte 

Electrisiteter i de 2de forskjellige Legemer holdt- 

hinanden bundne, saa at intet af dem vilde væve 
villigt til at afgive sin meddeelte Electrisitet til 

et zdie Legeme, som berørte det, med mindre 

det andet Legeme til samme Tid kande afgive 

den Electrisitet, som holdt det forstes Electrisi- 

tet banden, der vilde ingen frie Mtring af Elec- 

trisitet sinde Sted, disse Legemer vilde i denne 
Forfatning ingen Intensitet have, men en stor 

Tenasitet og Capasitet, en stor Evne til at holde 

fast paa, og modtage eller rumme Electrisitet, 

og liden Tilbøjelighed til at yttre den; ethvert 

af disse Legemer vilde nu kunde imodtage Elec

trisitet, holde paa den og opdynge den hos sig, 

eller, som man kalder det, de kunde lades med 

Electrisitet, der kUttde flee en Ladning, saalænge 

indtil at Bestrcebelsen efter Meddelelse imellem
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deres modsatte Electrisiteter blev saa ftcerk, at 

Afstanden imellem dem ikke var stor nok til at 

hindre den; i dette sidste Tilfælde vilde de saa- 

ledes i stor Mcengde opdyngede og hver for sig 

alligevel Ubemoerkelige Electrisiteter paa een Gang 

mætte sig nled hinanden, eller som man kalder 

det, udlade sig selv. Man fik her en forstær

ket e le c trist Virkning, hvis Styrke maatte 
staae i Forhold til Mcettgden af'de opdyngede mod

satte Electrisiteter. Man indseer ogsaa let, at 

der maatte skee ett Forbindelse imellem de 2de 

opdyngede uligeartede Electrisiteter, en Udlad

ning , haat man anbragte en Ledere fra den ene 

til den anden, hvilken man da kunde kalde en 
Udladet.

Af det anfør fe om de 2 forffjellige Til- 
fcelde, hvori Legemer kunde vcere, naar der med» 
deles dem Electrisitet, kunde vi forftaae den al

mindelige Regel: at jo villigere et Legeme et til 

at yttre den meddeelte Electrisitet, des mindre 

skikket er det til at holde paa den, og lade derr 

opdynge hos sig, og omvendt, eller, som man 

i Konftsproget udtrykker sig, jo storre Intensi

tet et Legeme har, des mindre er til samme Tid 

dets Capasitet, og omvendt; og at, naar man 

vil bringe Legemer til at holde paa Electrisitet, 

til at opdynge den hos sig, og saaledes, ved paa 

een Gang ak afgive den, vorde i Stand til at
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yLtre forstcerkede electriffe Birkninger, med andre 

Drd naar man vil lade dem; da maa man bringe 

dem i det sidst anførte Tilfælde; hvor man ved 

Fordelelse binder den dem meddeelte Electrisitet 

ved dens modsatte.

Bi indste nu, hvad Ladning eo, og at 

Fordelelsen er Grunden til de forstærkede electri- 

ske Virkninger. Bi ville nu anstille Forssg, 

som flulle vise os en saadan Ladning. Af det 

vi forhen have hsrt om de selvelectriske Legemer, 

at de, skjsnt de kunne være i Stand til at 

imodstaae Meddelelse, kunne de'dog ikke hindre 

Fordelelsen, ville vi let indsee, at disse maa 

være fortrinligen flikkede ti! Ladning, da den 

Electrisitet, som meddeles den ene Side af 

Glasset, kan ved Fordelelse virke igjennem Glas

set, og tiltrcrkke sin modsatte pcra den anden 

Side af det, og disse 2de Electrisiteter kunne 

saaledes binde hinanden uden at kunne komme 

til at meddele sig til, og mætte hverandre. 

Men af den Side 2 anførte Egenskab ved Glas

set, at det, som en Uleder, ikke Udbreder den 

meddeelte Electrisitet längere end til det Sted, 

hvortil den meddeles, eller afgiver den fra mere 

end fra det Sted, hvor det bersres, indsees ogsaa, 

at man, for at meddele den til hele.Glassets 

' Flade paa eengang og borttage den paa eengang, 

waa bekloede begge Glassets Overflader med en
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ledende Flade, der berner den saa nor'agtigen, 

som mueligt, i alle Puncter; men dog ikke 

gaaer lige til Randen; thi da vilde begge de paa 

Glassets modsatte Sider varende modsatte Elec- 

trisiteter ved Lederen, efterhaanden som de med- 

deeltes, mcette sig med hverandre, og der vilde 

ingen Opdyngelse funne finde Sted, den ledende 

Flade, Beklædningen, eller, som den kaldes, 

Belægningen, maa derfor ikke paa nogen af 

Glassets Flader komme Randen nærmere end 

omtrent 2 Tommer, for at det ubelagte Glas 

kan, som en Uleder, hindre de 2de modsatte 

Electrisiteter paa hver sin Side af Glasset fra at 

meddele sig tit hinanden? Naar man iagttager 

dette anførte, kan man til Ladning give Glasset, 

eller hvilket andet uledmds Legeme man i bet$ 

Sted vil betjene sig af, hvad Figur, man vil, 

og til bet§ Belcrgnmg betjene sig af hvilken 

Slags Leder, man finder begvemrneft; kun maa 

man mærfe i Henseende til Tykkelsen af det ule

dende Legeme; at den maa staae i Forhold til 

den Electrisitets Styrke, • som man vil bruge tit 

Ladningen. Vil man ved en ftcerk Electrisitet, 

ved en meget virksom Maffine, bruge en tynd 

Uleder, et tyndt Glas; da vil det ikke vcere i 

Stand til, naar der opdynges Electrisitet i nogen 

Mængde paa begge Sider af det, at hindr? 

Meddelelse igjennem selve Glasset, som derve-
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brydes igsennem af Ladningen; er det derimod- 

for tykt til en svag Electrisitet-, til en svagMa- 

fline; da vil den ikke kunne virke Fordelelse 

igjennem det, og det vil da ikke lades. Bed 

en i2 Tommers Skive af den her bedrevne Ind

retning er den Tykkelse, som Mrxtur-Flaster 

scedvanligen have, den meest paffende.

Det simpleste Forssg til at vise en Lad

ning er ved Ladning s pladen, som er en 

Glasplade, hvis Storrelse og Tykkelse retter 

sig efter Maflinens Styrke. Til den ovenan- 

forte Maskine kan man tage den paa omtrent 9 

Tommer i Qvadrat afgodt engelfl Vinduesglas, 

som er saa frit som mueligt for Blærer og Kna

ster. Til denne Plade staffer man sig tvende 

ledende Belægninger, som ikke gaae til Randen, 

altsaa omtrent 7 Tommer i Qvadrat. Disse 

kan gjores enten afJern- eller Messing-Blik med 

rundt ombsiede Kanter, eller endnu nemmere af 

tykt og glat Pap, som paa begge Sider beklæ

des med Stanniol. Paa Midten af begge disse 

Belægninger fattes et Par smaae Aftener af 

stærk Traad eller Silke. Med denne Ladnings- 

plade kunne folgende Forssg anstilles:

a) Man holder den yderlige» i det ene Hjer

ne imellem 2de Fingre med den ene Flade 

imod KUglen paa Maflinens Conductor, 

medens den omdreies, og holder sin Mn-
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ger eller en anden Leder imod den mod

satte Flade ligefor det Punct, som berører 

Conductors, man fører den saaledes 

frem og tilbage imod Conductoren, saa 

at Pladen kommer til at røre den i alle 

Puncter, og bliver saaledes meddeelt Elec-- 

trisitet af den; Fingeren paa den mod

satte Side af Pladen holdes bestandig 

lige for det Punct som berørte Condncto- 

ren. Man har derved ladet Pladen.

Den Electrisitet, som man ved Maskinen 

har meddeelt hvert enkelt Punct af Pladen, har 

af Fingeren paa den modsatte Side formedelst 

Fordelelsen, der har virket igjennem Glasset, 

tiltrukket og bundet den modsatte Electrisitet.

b) Holder man en i en Silketraad isoleret 

Marvkugle mod den ene Side af Glasset, 

da vil den tiltrækkes og igjen fraftodes; 

fører man den derpaa om til den mod

satte Side af Pladen, da vil den der til- 

trcrkkes.

Altsaa have begge Sider af Pladen mod^ 

fatte Electrisiteter.

c) Lader man Glaspladen paa hen ovenan- 

forte Maade; lcegger man den ene eller un- 

derste, Beloegning isoleret paa et omvendt 

Viinglas, lægger Glaspladen paa den, 

og oven paa den igjen deri anben, eller
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sverste, Belcegning ved Hjelp af en Glas- 

stang, som'stikkes igjennem det paa samme 

anbragte Osten, og man nu berører den 

Vverste eller Underste Belægning allene 

med Fingeren; da faaer man fsrste Gang 

en liden Gnist; berører man den samme 

Belægning igjen, da faaer man ingen 

Gnist mere, og det synes, som om den 

Side af Glasset havde ikke mere Electrisi- 

tet tilbage. Berorer man derpaa den 

modsatte Belcegmng, da faaer man en 

liden Gnist af den; derved borttager man 

en Deel af den Electrrsitet, som holdt 

den fsrft berorte Sides Electrisitet bun-- 

den, og berører man nu igjen den sidst 

berørte Side, da faaer man ingen Gnist 

mere, berører man derimod iglen den 

fsrste Side, da faaer man atter en Gnist, 

rnen ingen flere, forend man igjen har 

taget en Gnist af den modsatte Side. 

Saaledes kan man vexelvris mange Gange 

efter hinanden udtrcekke Gnister af de 

rnodsatte Beloegninger, og udlade Pla

den i smaae Portioner.

Heraf sees: at de paa begge Sider af Pla

den opdyngede modsatte Electrisiteter holde hm- 

snden bundne, og ingen af dem kan faae frie 

Vttring, med mindre man ogsaa giver den mod-
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meddele sig til en Leder.

d) Lader man Glaspladen paa den i Sitt. a 

oven anførte Maade; lægger den imellem 

sine ledende Belægninger paa den Maade, 

som i Litt, c er anført, og nu bringer en 

ledende Forbindelse tilveje imellem de paa 

begge Sider af Glasset opdyngede og af 

hinanden bllndne modsatte Electrisiteter 

ved en tynd Kicede af Jern- eller Mefsing- 

traad fra den ene Belægning til den an

den ; da vil de modsatte Electrisiteter paa 

eengang mcette sig med hverandre, og man 

vil faae en kjendelig ftcerk Funke, og Pla

den vil da paa eengang Udlades, og behol

der ikke mere Electrisitet tilbage paa nogen 

af Siderne.

Belægningerne have altsaa tjent tit paa een* 

gang at aflede al den paa hele Glassets Flade 

opdyngede Electrisitet.

e) Lergger man Glaspladen med sine Be- 

lergninger paa sidst anførte Maade paa 

det omvendte Biinglas forend den lades, 

anbringer en Afledning ved en Metalkice- 

de eller en Metaltraad fra den Underste til 

Bordet, eller til Maskinens Rivetei, og 

bringer den everste i Forbindelse med Ma

skinens Conductor, og nu electriserer, da
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vil Pladen lades, og man kan paa den 

ovenfor anførte Maade udlade den.

f) Tager man derimod Ledningen bort fra 

den underste Belcegning, saa at den er 

isoleret og ikke kan faae den modsatte 

Electrisitet af den, som meddeles den over- 

ste Belcegning af Maflinen; da vil Pla- 

den ikke lades: vil man prove paa at ud

lade den paa ovenanførte Maade, da 

faaer man blot en simpel Gnist af den 

overste Belcegning, fom af en isoleret 

Conductor.

Af dc 2de sidst anførte Forseg sees, at Lad

ning bestaaer i Opdyngelse as 2de modsatte Elec-- 

trisitcter, som ved et uledende Mellemlag ere 

forhindrede fra at meddele sig til hinanden, end

skønt de ved Fordelelsen, eller deres Bestræ

belse ester at forene sig, kunde holde hinanden 

saaledes bundne, at de ingen Lilbsielighed have 

til at meddele sig til noget andet Legeme, hvori 

begge Electrisiteter ere i naturlig Ligevcegt og i 

lige Mcengde tilstcede. Ligeledes, at ingen 

Ladning kan sinde Sted ved Ladningspladen, 

rned mindre der kan tilføveS den Side as Glasset, 

hvortil Meddelelsen ikke fleer, den modsatte 

Electrisitet as den, der meddeles det as Maski

nen ; hvorfore man mcra sorge for at bringe den 

Side, hvortil Meddelelsen ikke fleer, i god 

ledende Forbindelse med Jorden, eller meb den
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Conductor af Maffinen, font ikke bruges til at 

meddele den modsatte Side af Pladen.

g) Ordner man Pladen med sine Belægnin

ger saaledes, at den kan lades, og der- 

paa lader ben, og tager dernæst Lednin

gen til den underste Belcegning bort; lsf- 

ter den oberste Belcegning af med en 

Glasftang, som man stikker ind i det 

paa samme anbragte Sffen, og nu be- 

rorer dennes BelEgning, da vil den in

gen Electrisitet yttre; man lofter Glas

pladen op ved det ene Hjsrne; berører 

den underste Belcegning, den viser ikke 

heller Electrisitet; man lcegger igjen 

Glaspladen paa, og oven paa igsen den 

oberste Belcegning paa samme Maade 

føm man tog den af, og nu Udlader man 

som forhen fra den Underste Belægning 

til den everfte; man vil da faae en fuld

kommen ftcerk Funke.

Dette Forssg overtyder os om, at Ladnin

gen eller de opdyngede modsatte Electrffitcter ikke 

ligge i Belægningen, men i Glaspladen; at 

Belægningen tjener allene til , som en Leder, at 

meddele Electrisiteten paa eengang til hele Glas

sets Overflade, ligesom vi forhen have feet, at 

den paa eengang afleder samme, naar man ud

lader det.'

(4*)
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Vi have nu saaledes ved Forssg wed Lad- 

mngspladerftadfcrstet Rigtigheden af den ovenan- 

strte Forklaring over Ladningen, som en Virk

ning as Fordelelsett. Der staaer egentlig fun 

tilbage at bevise ved Forjog, at den Electrisitet, 

som meddeles den ene Side af Glasstangen, for

medelst Fordelelsen ikke allene tiltrækker og bin

der sin Modsatte paa den anden Side af Glasset; 

rnen ogsaa frastsder den, som er af samme Art. 

Dette vil vi ved Ladningsflaffen og ved de For- 

fog, fom man kan anstille med samme ved den 

her beskrevne Maskine, faae den bedste Leilighed 

til i det Fygende at loegge for Dagen. Men 

ogsaa ved Ladningspladen lader det sig vise, 

naar man opstiller 2 eller flere af dem i Ram

mer med Fodder'under horizontalt og parallele 

rned hinandenog i Stedet for de loft Beloeg- 

ninger belægger dem med Tinfolie paa begge 

Sider til omtrent 2de Tommer sra Randen og 

man paa Midten af disse Belægninger fitter en 

fort Metaltraad forsynet med en KUgle paa En

den, hvorved de kan bringes i Berorelse rned 

hinanden saaledes som Figur 2 viser, og brin

ger Aé udvendige Side i Forbindelse med Ma

skinen ; da vil A, naar den forbindes med den po

sitive Conductor, paa den modsatte Side til- 

trcekke — E. og give B sin + E» Z denne 

vil gjore det samme ved C, og naar Cé yderste
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Side er askedet, fa a at den kan komme til ak 

tiltrække — E. af Jorden etter af Maskinens 

modsatte Conductor, saa vil alle 3 Plader være 

ladede med den samme Kraft, som den, hvor

med man ladede A allene; thi den ene har netop 

brugt den ElectrisiteL til sin Ladning, som den 

anden har stsdt bort. Trcekker man dem nu fra 

hverandre, og irnderssger ved hver iscer med en 

i en Silketraad isoleret Hyllemarvs Kugle, hvad 

Electrisitet enhver har, da vil man sinde, at de 

Sider af Pladerne, som have vendt imod Ma

skinen, have alle -s- E., og de andre alle — E. 

Man vil ved at udlade dem hver for sig paa den 

ved den enkelte Ladningsplade omtalte Maäde 

finde, at de hver for sig ere ladede. Udlader man 

derimod Pladerne, medens de staae samlede, ved 

en Leder fra C§ yderfte Side til A§ ♦ da seer 

man let, hvad der vil ffee, nemlig C§— E. 

vil mcette sig med A§ 4* E., og A§ — E., som 

nu ikke længer er bundet ved dens -j- E., vil 

rncette sig med -s- E., og — E. af 

samme Aarsag med (^s -s- E.; man faaer altsaa 

ved denne Udladning ikke stärkere Electrisitet, 

end af een Plade, f. Ex. af A§ Udladning alle

ne. Ved dette Forsdg bemærker man bet, j som 

stadfcester det forhen fastsatte Begreb om Forde-„ 

lelsen, at den bestaacr i at tvenbe modsatte 

Elecrrisiteter, fom hindres fra at mætte hinan-
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den ved en Uleder, holde hinanden bundne, og 

derved hindres fra at indgaae Foreening med 

Electrisiteten hos et andet Legeme; thi °—  E. i 

Pladen A og -s- E. i Pladen B ere her i umid

delbar Becorelfe, og forbinde sig dog ikke, for

di hver for sig holdes bunbne af den modsatte 

Electrisitet paa den anden Side af disse Plader.

Om Uledernes Forhold ved Fordelelsen 

er anfort S. 40. at de nemlig gjorde Meddelel

sen betydelig Modstand, men en langt mindre, 

fkjendt dog nogen, rnod Fordelelsen; dette vil 

man sinde stadfoestet ved det, man bemoerker ved 

dette Forssg, nemlig r saaftewt alle Z Plader 

ere lige tykke, vi! Styrken af deres Ladning, 

naar de udlades hver for sig, sindes at voere 

aftagen, jo længere de ere fra umiddelbar For

bindelse med Maskinen. A§ Ladning vil være 

stærkest og C§ svagest; thi hver Glastykkelse hak 

gjort nogen Modstand. Antage vi f. Ex. at Ma- 

skinetts Vitkning  er liig  zz  eller 1 Heel-j- E. og 

Modstand hindrer 2'» Deel af denne  Krast, da vil 

der paa den modsatte Side af ikkun  bortstsdes 

II -j- E.; diffe skal nu virke  Fordelelse i Pladen  

B; men denne har samme Tykkelse jom  A, og 

imodftaaer derfor ogsaa Ä Deel af Ag Virk

ning; paa den anden Side af L bortstedes der

for kun  ZZ +  @ . 5 af samme Aarsag bortstodes paa 

den ncesie Plade, ikkun !£ -s- E.; hver Plade  

maattø saaledes blive Deel svagere ladet end
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-en foregaaende, og var der 24 saadanne Ma

der, da maatte den sidste faae o Ladning.

Var Maffinen stärkere, saa at Glassets 

Modstand LrlinLetgjorde en forholdsviis mindre 

Deel af dens Kraft, f. Ep. kun wso, da vil

de Forfljellen imellem de fsrste Pladers Ladning 

være mindre mcerkelig; og der vilde behoves 

1000 Plader, inden den sidste Plades Virk

ning blev o. Denne Sætning kan man med 

haandgrlbelig Erfaring see stadfcestet, naar man 

endog kun har 6 til 8 slige Plader af rnaadeligt 

tykt Glas, og man lader dem fsrft med err 

meget svag Maskine, og siden med stcerkere og 

stärkere. Vil man endnu tydeligere overbevi

ses om Rigtigheden af den hercmferte Scetning: 

at Glasset, som en Uleder, vel tillader Forde- 

Lelsen at skee igjennem sig, men dog gjor den 

nogen Modstgnd; da skaffer man sig 3 af de 

ovenanførte Ladningsplader af een Slags Glas; 

men af forfljettig Tykkelse, saa at A er tyndest, 

B omtrent l Gang saa tyk og C dobbelt saa tyk. 

Ordnes diffe saaledes: ncermest Maflinen A, 

derpaa B , derpaa C; da vil den ovenmeldte 

Forfljel paa Styrken af deres Ladninger, naar 

de udlades hver for sig, være meget mærkeli

gere, end naar de ere lige tykke. Ordner rnan 

dem omvendt, saa at C staaer ncermest Maski

nen , derncest 8, dernceft a  ; da vil Forffje'k-
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Len imellem deres Ladninger vcere langt mindre 

mærkelig, end naar de ere lige tykke; Lrdner 

man dem endelig saaledes, at B staaer noermeft 

Maflinen, derncest den tykkeste C i Midten, og 

den tyndeste A tilsidst; da vil den midterste C 

findes svagest, og den bageste A vil vcere stär

kere end C. At disse Forjog falde bedre ud ved 

en svag Maskine, hvis Virkning Glaspladerne 

gjere en forholdsviis fkorre Modstand, end den 

stärkere Maskines, indsees let.

AL der ved Ladningen er opdynget Elec- 

trisitet, som, naar den kommer til at yttre sig, 

maae virke med en fterrk Kraft, og at den der

for kan kaldes forftcerket Electrisitet, og dens 

Udbrud et Stod eller Slag modsat den simple 

Gnist eller Funke, derom kan Erfaring ogsaa 

let overtyde os, naar vi i Stedet for at udlade 

Pladen med en Metalkicede, bruger vort Legeme 

dertil, saa at man med den ene Haand berorer 

den underste Belcegning paa Ladepladen, og 

derpaa føver den anden Haand til den evcrste 

Belcegning, da vil man erfare en gandfle for- 

fkjellig og voldsommere Virkning end den, man 

foler, naar man tager simple Gnister af Con- 

dUctoren endog paa en ftoerk Maskine; man for

nemmer en Rystelse i begge Armene, iscer i 

Leddene. At man ikke fornemmer noget til det 

'' electriske Slag, naar man gjor Udladningen
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med Kiceden eller en anden metallist Leder, end- 

fkjondt man holder den i Haanden, kommer 

deraf, at vores Legeme er en slettere Leder for 

Electrisiteten end Metallet, og Electrisiteten 

folger altid den bedste Leder, og imellem flere 

lige gode Ledere stedse den korteste. Holde flere 

Mennesker hinanden i Hænderne, og den ene 

yderste bersrer den nederste eller udvendige Belceg- 

ning, og den anden yderste derpc-a den anden; 

sä a ffeer Udladningen igjennem alle disse Men

nesker, og de fsle alle Stsdet.

Hensigten med Ladningen er, som vi 

have hsrt, at frembringe en forsterrket elec- 

trtfl Virkning. Man indseer let, at jo sterre 

den uledende Flade er, hvorpaa Electrisiteten 

-opdynges og bindes, des mere maae den kunde 

rumme og des stærkere maa dens Virkning blive. 

Man bestemmer derfor en Ladnings Styrke, 

under for Resten lige Omstændigheder, sced- 

vanligen efter Belægningernes Flade-Indhold. 

Men om dette Flade-Indhold er samlet i een 

Plade, eller deelt i flere, om jeg har een Plade 

paa i Qvadrat Fods Belergning eller jeg har 

2de Plader, hver paa i Fods, er ligegyldigt, 

naar jeg kun ved en god Leder kan forbinde begge 

disse Fladers overste, og ligeledes begge deres 

underste Belægninger; thi da maa de ansees, 

som een, og man kan nu lade og udlade dem
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paa eengang, naar man blot anbringer Lednin

gen fra Conductoren, og ligeledes Udladningen 

paa den ene af dem. Man vilde altsaa ved flere 

saadanne Plader, der*vare forbundne ved Ledere 

imellem alle deres -s- Belægninger, og ligele

des imellem alle deres — Belægninger, kunde 

frembringe meget ftcrrke Virkninger.- Stiller- 

man derfor de 3 i anden Figur anførte Glas

plader i een Linie, og forbinder alle de Belæg

ninger, som vende mod den samme Side, ved 

en Metaltraad, da kan de ansees som een ftor 

Plade; anbringes nu Ledningen fra Maskinen 

til den ene af dem, og der lades paa den i Litr. 

e S. 49. anførte Maade, da vil man erfare, 

at den kan imodtage en srorre Mcengde Electrisi- 

tet; anbringer man Udladningen paa den ene 

af dem, da faaer man et langt stärkere Slag, 

og de udlades alle 3 ved den Udladning, som 

gjores paa den ene.

VI.

. Ladningsflaffer.

Saa beqvem som Ladningspladen er til 

ved Forjog at bevise Rigtigheden af den anførte
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Forklaring over Ladningen, saa Ubeqvem og 

kostbar vilde den vcere, naar man paa sidstan- 

forte Maade Mlde forbinde flere Plader til en 

storre; det vilde blive et Uhandeligt og let brcek- 

keligt Jnftrnment, der optog megen Plads.

. Alle disse Ubeqvemmeligheder kan man 

undgaae, naar man til Ladninger bruger Fla- 

sker eller andre Glaskar, som derfor kaldes 

Ladningsglas, eller efter deres Opfinder, 

Leidner Flasker, Kleistiske Flasker. 

Disse giver man udvendig og indvendig en leden

de Beklcedning indtil et Par Tommer fra Ran

den; igjennem Aabningen fører man en Metal- 

traad til den indvendige Belcegning, denne er 

for oven forsynet med en Kugle. Dette er det 

væsentlige ved Ladeglasftts Indretning. Den 

almindeligste og beqvemnrcste Belægning til saa- 

danne Glas er Tinfolie. Er Aabningen paa 

Glasset saa. snever, at man ikke kan komme til 

at lcegge Tinfoliet paa indvendig, da kan man 

enten fylde det med Fiilspaan, saa hoit, som 

den udvendige Beklcedning gaaer; eller man 

kan beklæde det indvendig med Fiilspaan ved at 

helde fsrst en klagende Materie i Glasset, saa- 

som Lakfernis, eller en Oplosning af Gummi 

Dragant, lade den lebe ud igjen, og derpaa 

komme nogle Fiilspaan i Glasset, som man lader 

løbe rundt i det, hvorved de klcebes til de vaade
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Sider af Glasset. Udfsrligere Beskrivelse over 

Ladningsflasken, maa ssges i storre Skrifter 

over Electrisiteten.

Man indseer let, at der ved en saaledes 

indrettet Flafle maa gaae det samme for sig, 

.fom ved Ladningspladen, naar man bringer 

dens Kugle (man kalder den Flaskens Conductor) 

til en af Lederne paa Maskinen, og skaffer den 

Udvendige Belcrgning Afledning, eller, om 

man saa vil kalde det, Tilledning af den mod

satte Electrisitet^af den indvendige Belægnings 

paa samme Maade, som forhen er anført ved 

Ladningspladen, og nu electriserer; den vil 

altsaa lades, og kan udlades, naar man an

bringer en Ledning fra den udvendige Belceg- 

mng til Mastens KUgle, der ftaaer i Forbin

delse med den indvendige Beloegning.

Med et saadant Ladningsglas af en stor 

Mixtmflaffe kan man ogsaa ved forffjellige 

Forsog overtyde sig om Rigtigheden af den an- 

. .førte Forklaring over Ladningen. Til at ud

lade den med, naar man ikke vil lade Udladnin

gen skee igjennem sit Legeme, for at erfare 

Stsdets Virkning ligesom ved Ladningspladen, 

bruger man bedst en elastisk Messingtraad forsy

net med en Kugle paa hver Ende Zig. 3.

Man har vedtaget at benævne Flaskens 

Ladning ester den Slags Electrisitet, som den
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indvendige Belcegning har, enten positiv eller 

negativ.

-Vil man vise, at begge Belægningernes 

ElectrisiteLer ere hinanden modsatte; da holder 

man Flasken i Haanden, medens man fører dens 

Kugle til Maskinens Conductor, og saaledes 

lader den; man scetter den nu fra sig isoleret 

paa et omvendt Viinglas, og holder en isoleret 

Marvkugle imod den ene Belægning f Ex. imod 

Kuglen paa Flasken, lader den modtage en Gnist 

af den og frastodes; nu holder man den til den 

udvendige Belcegning, hvor den tiltrækkes og 

igjen fraswdes; nu tiltrcekkes den igjen as den 

indvendige Belægning, og saaledes kan man 

flere Gange gjentage dette Forsog. Med en 

gnedet Glas- eller Lakstang kan man nu let un- 

derssge, hvad Slags Electnsitet enhver af Be

lægningerne har. Har man holdt Flaffen mod 

den positive Conductor, da har den indvendig 

+ E. og udvendig — E.; har man holdt 

den imod Riveteiets Conductor, da har den 

indvendig E. og udvendig -f- E.

Vil man vise, at Belergningernes 

modsatte Electrisiteter have bun- 

det hinanden og ikke tillade hverandre frie 

Mtring, med mindre de begge tillige funne blive 

frie; da lader man Flaffen paa samme Maade, 

som forhen, og satter den paa samme Maade
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isoleret fra sig paa det omvendte Viinglas, og 

nærmer Fingeren fil Kuglen, man faaer dåen 

Uden Gnist; nærmer man den anden Gang mod 

samme, faaer man ingen Gnist, og det synes 

som der var ingen Electrisitet mere i Flasken; 

men nu holder man den imod den udvendige 

Belægning, og da faaer man der en Gnist, men 

heller ingen flere, ferend man atter har taget 

en Gnist af den indvendige Belægning, og saa- 

ledes vexelviis af begge, og paa denne Maade 

kan man efterhaanden udtomme de paa begge 

Sider af Glasset opdyngede Electrisiteter uden 

at faae Slag eller Stod af dem. Enhver, som 

har fattet det der S. 41. er anfort, ved det ligs 

nende Forsog c med Ladningspladen, vil let kunne 

forklare sig Aarsagen til den her anførte Virk

ning , og indste, at begge disse Forsog bevise, 

hvad de skal, nemlig at de paa begge Sider af 

Glasset opdyngede modsatte Elettrisiteter have 

bundet hverandre.
Lader man Flasken, som forhen, og soet

ter den uisoleret fra sig paa Bordet, da kan 

rnan frit berøre den Udvendige Belægning allene; 

thi den indvendige, som er isoleret, kan ikke- 

komme til at afgive noget af sin Electrisitet, der 

kan derfor ikke blive noget af den udvendiges 

frie 3 berøvet man derimod Flasrens Conductor 

Mene , da faaer man en fljcerende Funke; thi
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den udvendige Belcegning kan nu afgive sin Elec- 

trisitet til Bordet.

Naar man vil udlade Flasken paa een 

Gang, maa man altsaa begynde Ud

ladningen fra den udvendige Be

lægning, med mindre man har iso

leret Flasken, efterab den er ladet, 

da man let indseer, at det vil vcere 

ligegyldigt, fra hvilken Belægning 

man begynder, hvorom man let kan over- 

Lyde sig med Forssg.

Isolerer man Flasken, saa at den 

udvendige Side. af Glasset ikke kan skille sig ved 

den Electrisitet, fom bortstodes af den indven

dige, ei heller tiltroekke den modsatte Electrisi- 

Let af den indvendiges, og nu bringer den 

til Maskinens Conductor for at lade 

den; da vil den ingen synderlig Lad

ning kunde imod tage, ligesaalidt som 

Ladningspladen i Forsog c, Side 50.

Har man ikke isolerer Rivetsi 

paa sin Maffine, og man altsaa ikft paa den 

kan frembringe — E., saa kan man dog 

lade en Flaske negativ, Liaarrnan enten 

tager den fat ved Kuglen, og holder den ud

vendige Belcegning imod Maskinens Conductor; 

etter naar man, hvis Flaffen ikke paa den cm- 

sorte Maade kan bceres f da isolerer den paa et
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Maskinens Conductor til den udvendige Belæg

ning, imedens man med Fingeren berører KUg

len paa Flasten. I begge Tilfælde meddeler 

man den Udvendige Side af Flasken -s- E. af 

Maskinen, og den indvendige tiltrækker—E. 

af den, som berører Kuglen paa Flasken; den 

er altsaa negativ ladet. Ved den isolerede 

MarvkUgle og en gnedet Lak- eller Glasstang, 

kan man let overbevise sig om, at det virkelig 

forholder sig saa.

Lader man Flasken som stedvanlig, og 

satter den fra sig paa Bordet, og nu holder en 

Spids, f. Ex. en Syenaal i nogen Tid imod 

Kuglen, da vil Ladningen tilintetgjeres ved 

denne Spids, og man vil i Morke see den lyse. 

Anbringes en Spids paa Flaskens Kugle, og 

den nu bringes til Masiinen for at lades, da 

vil den ingen synderlig Ladning imodtage, og 

man vil i Msrke see et electrisk Lys paa denne 

Spids. Spidser ere altsaa skadelige 

ved denforstcerkede Electrisitet lige

som ved alle electriske Virkninger, 

og maa ved samme omhyggelig undgaaes, faa-- 

velsom Skov og Fugtighed. For at imdgaae 

den sidste paa den vbelcrgte Deel afElasset, over

trækker man deu med en Bernsteen-, ellcp med en 

Lakfernis.
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paa et omvendt Vinglas, lægger en lang og spjds, 

SyenaaL. Under den, saaledes at Spidsen staaer 

frem Uden for Flasten og Glasfoden, imod 

denne Spids holder man et brændende eller et 

nyeligen udpustek og endnu rygende Lys, imedens 

rnan holder en anden Syenaale Spids imod 

Flaskens Kugle; man vil da paa Flammens 

eller Rogens Retning kunde see, at Electrisiteten 

strsmmer ud fra den udvendige Belægning og 

ikke indad mod samme; dette skeer, hvad enten 

Flaffen er positiv, eller negativ ladet. Det 

er altsaa ikke nogen Overflod fra den 

indvendige Side, der ved Udlad

ningen gaaer over til den udvendige; 

den udvendige Side afgiver ligesaavel, som den 

indvendige, og man maae ikke ansee 

positiv Electrisitet, som en Over

flod og negativ, som en Mangel.

Lades Flaffen saa hoyt, eller opdynges de 

modsatte Electrisiteter paa dens indvendige og 

udvendige Flade i saa stor en Moengde, at den 

ubelagte, og derfor isolerende, Deel af Flaffen 

ikke er stor nok til at modstaae disse Electrisite- 

ters Bestræbelse efter Meddelelse; da forbinde 

de sig med hinanden over det ubelagte Glas, 

og man siger da, at Flasken flauer over;

(5)
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den gaaer derved ikke i Stykker, og kan lades 

paa nye.

Er den ubelagte Deel af Glasset saa stor, 

at den kan hindre Meddelelsen, og Glasset der

imod saa tyndt, at det ikke karr modftaae den, 

naar der opdynges en betydelig Mængde af de 

modsatte Electrisiteter paa hver Side af det; 

saa kan det hcende, at Meddelelsen fleer 

igjennem selve Glasset, hvorved det 

so n d e r b r y d e s, og kan siden ikke lades.

Nogle Secünder efter den forste 

Udladning vil man ved en nye Udladning 

erfare, at der er endnu en liden Ladning, 

en saa kaldet Rest, tilbage i Flasken, 

og undertiden kan man efter et kort Mellemrum 

endnu faae en mindre Rest. Dette troer man 

at komme deraf, at der ved Ladningen udbred

der sig nogen Electrisitet til den ubelagte Deel 

af Glasset, som efter Udladningen troekker sig 

efterhaanden ned til den belagte Deel og danner 

den nye svagere Ladning.
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VIL

Forsvg, som med denne Massine beqvemt 

kunde giorcö/ til Beviis for den yvenan- 

sorte Forklaring over Ladningen.

Til denne Maskine hore tvende lige store 

Ladnings Glas K og L (Fig. i), som paffe hver 

i sin af Con.ductorerne L og C. Oven i deres 

Kugler have de et Hnl, for at de kan forbindes 

med Stangen E, naar de ftaae i Conductorerne. 

Med disse kan man beqvemt anstille mange for- 

fkiellige Forseg, foruden de allerede anførte, til 

Beviis for det, som er sagt om Ladningen.

■ a) Scettes et af Ladningsglassene i Con- 

ductoren C, og Stangen E tages bort, 

og den anden Conductor afledes, og 

man nu electriserer; da vil Glasset ikke 

lades; thi der kan nu ikke tilferes dets 

indvendige Belægning den modsatte Elec- 

trist'teL af den, der meddeles den udven

dige.

b) Scettes LadningsglaffeL som forhen i 

Conductoren C, og man, imedens der 

electriseres, berører dets Kugle med 

Haanden, da vil Glasset lades; fordi 

den indvendige Side tiltrækker nu — E- 

(5*)
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af Haanden: Glasset bliver altsaa ladet 

negativ i den positive Conductor.

c) Diffe tvende Forseg kunde ogsaa giores 

ved den negative Conductor B, og Glas

set vil i den blive positiv ladet, da det 

er vedtaget, at give Ladningen Navn 

efter den Electrifitet, som findes paa 

Flaskens indvendige Side.

d) At man ved ethvert af disse Forseg kan 

ved een i en Silketraad isoleret Marv- 

kvgle overtyde sig om, saavel hvad Elec- 

trisitet enhver af Glassets Sider har, 

fom at de ere hinanden modsatte, indseer 

enhver let.

«) Det behoves heller ikke udfsrligen at for- 

.> klares, hvorledes man kan Udlade Glas

set. paa de Side 62 anførte forskel

lige Maader, nemlig enten langsomt 

ved at udtrcekke Funker vexelviis fra den 

udvendige og indvendige Belcegning, 

eller paa een Gang ved en Leder, en 

Udlader, fra den ene Belcegning til den 

anden; at man kan, naar Flasken staaer 

isoleret, begynde Udladningen fra hvil

ken Side, man vil; men at man deri

mod, naar man hænger en Aflednings 

Kroede fra CondUctorens Kugle til Bor

det. vel kan begynde den fra den udven-
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dige; men ikke fra den indvendige Side. 

Man kan altsaa med denne Maskine giere 

de Side 62 og 63 anferte Forseg, og der

med beviise de der anførte Scetninger.

f) Sættes Ladningsglasset i den ene Con

ductor f. Ex. i C, og Stangen E anbrin

ges fra den anden Conductors Kugle til 

Ladeglassets Kugle, og man nu electri- 

serer; da vil Glasset lades; thi nu gi

ver den modsatte Conductor Flaskens ind

vendige Belcegning den modsatte Elec- 

trisitet af den , som meddeles den 

udvendige. At man kan udlade det enten 

fra Conductoren, det ftaaer i, til dets 

Kngle; eller omvendt, eller fra den ene 

Conductor til Den anden, begriber en

hver let.
g) Sættes Ladningsglasset som i sidste For- 

føg i en af Conductorene, og man da 

lader det med et vist Antal Omdrejninger 

s. El^. 10, og man derpaa tager Stan

gen E bort, tager Glasset ud af Conduc

toren C, sætter det i Conductoren B, og 

forbinder det med C paa samme Maade, 

som det før var forbundet med Bog 

nu lader det med ligesaa mange Omdrej

ninger, som for; da vil det have tabt 

sin Ladning; thi ved at lades i den mod-
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satte Conductor have begge Belægnin

gerne nu faaet ligesaa meget af den mod- 

satte Electrisitet, som de før havde; 

hver Belægning er altsaa moette't for sig, 

og saaledes udladet.

h) Setter man et Ladningsglas i den ene 

Conductor, f. Ex. i den positive, uden 

at forbinde det ved Stangen E med den 

modsatte Conductor; men man derimod 

holder det andet Ladningsglas ved Kug

len, og fører dets udvendige Belcegning 

til Kuglen af det Glas, som staaer i 

CondUctoren, og nu elektriserer; da vil 

begge Glassene blive ladede med samme 

Art Electrisitet, og det næsten til samme 

Grad, og ved samme Antal Omdrej

ninger, som man bruger til at lade det 

ene efter den i litlr. b anførte Mande; 

thi den + E./ som bortstsdes fra den 

indvendige Belægning af det Glas, som 

staaer i Conductoren, lader nu den 

Udvendige Belægning af det, man hol- 

der i Haanden; begge Glassene blive 

altsaa negativt ladede. Man kan Udlade 

dem, medens de berøre hinanden, enten hver 

for sig, nemlig forst det, man holder i Haan

den, fra den indvendige Side til den Udven

dige, og siden det, som staaer i Gonbuetoren, 

paa samme eller modsat Maade; eller begge
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ren fra den indvendige Side af det, man 

holder i Haanden, til den udvendige Side 

af det, som ftaaer i Conductoren.

i) Holder man derimod Kuglen af det Glas, 

man har i Haanden, til Kuglen af det, 

som ftaaer i Condnctoren, og nu lader,' 

da blive de begge ladede, men med fors 

forfliellig Ladning; thi den + E., som 

bortftedes fra den indvendige Side af 

den Flaffe, som ftaaer i Conductoren, 

lader den indvendige Side af den Flaske, 

som holdes i Haanden.

k) Sættes et Ladningsglas i hver af Con- 

duetorerne forbindes med Stangen E, 

og der nu elektriseres; da lades begge Glas

sene med det samme Antal Omdrejninger, 

som man etters bruger til at lade det ene. 

Glasset i 0 faaer udvendig-s- E., der ved 

Fordelelsen bortsteder den indvendige 

Sides E., som ledes ved Stangen E 

til den indvendige Side af Glasset i B, 

hvor den bindes af den— E., der med

deles til dette Glasses udvendige Side. 

Glasset B faaer Udvendig meddeelt — E., 

denne bortstoder den indvendige Sieds 

—E., der ledes over til den indvendige Side 

af S laffet i C, hvor den bindes afden-j-E.,
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d^r tneddeelss til dette Glasses udvendige 

Side. Dette Forsog viser tydeligen, 
at Ladningen grunder sig paa Lceren om 

Fordelelsen, da den Electrisitet, som er 

samlet paa begge Glassenes indvendige 

Sider, ikke er dem noget Steds fra med- 

deelt; men er blot fremkommet ved For- 

delelse af deres naturlige Electrisiteter, 

hvilken er bevirket ved de Electrisiteter, 

der eve meddeelte til deres udvendige 
Sider, og holdes ved dem bundne uden 

<tt mætte sig med hinanden indbyrdes, end- 

flwndt de ved Stangen E ere i en leden- 

de Forbindelse med hverandre« Man 
kan nu udlade disse Flasker enten hver 
for sig, og det enten fra den Udvendige 
til ben indvendige Belægning eller om

vendt, eller man kan og udlade dem 

begge paa een Gang ved at anbringe 

Udladeren fra den ene Conductor til ben 

üttden; tt)i da vil Cs udvendige + E. 
wcette sig med Bs udvendige — E., og 

deres indvendige ved Fordelelsen adskilte 
Electrisiteter vil nu, da de ikke lcengere 

holdes bundne hver i sin Flaske, forbin

de sig igiennem den ledende Stang E; 

man faaek derfor ved denne Udladning 

ikke stärkere Slag, end som af een Flaske,
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hvorom man let kan overtyde sig ved at 

lade det gaae igiennem Armene.

1) Sættes et Ladningsglas i hver Conduc

tor , som i forrige Forjog, og man, 

esterat be-ete ladede, ferst Udlader det 

ene Glas f. Er. C , saa at det ingen 

Ladning mere har, og man dernæst an

bringer Udladeren fra den udvendige 

Side af C til den udvendige Side af L; 

da faaer man et Slag; udlader 

man derpaa iglen C scerflildt, da vil 

man finde at, det har en halv saa 

stcerk Ladning som fsr; thi ved Forbin

delsen imellem Cs og Bs udvendige Be

lægninger gaaer det halve af den paa 

B opsamledeElectrisitet over til C, fordi 

Bs indvendige Belægning kan til samme 

Tid igiennem Stangen E afgive det hal

ve af den paa samme opsamlede Electri- 

sitet til den indvendige Side af C, hvor

ved den nye Ladning i C fremkommer. 

At denne kun bliver halv saa stærk som 

den fsrfte, indseer enhver let; thi Lad- 

ningen hos B deeles her til tvende Fla- 

fler, og altsaa til en dobbelt faa stor 

Flade. Man kan saaledes flere Gange 

blive ved at dele 65 Ladning til C, hvor- 

veb den bliver svagere og svagere. —- 

Man vil ogsaa let af sig selv bemcerke-
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at i Stedet for at Flaskerne ere ved Lad

ningen as Maskinen forskielligt ladede, 

faa faae de nu ved denne Deelning samme 

Slags Ladning. Hvilket man her kan, 

ligesom ellers, overbeviift sig om ved 

en i en Silketraad isoleret MarvkUgle.

VIII.

Batteriet.

Flere Ladningsflasker kUnne, langt 

bcgvemmere end Ladningspladerne, fon ene § 

saaledes, at alle deres Udvendige Belægninger 

ere i ledende Forbindelse med hinanden; lige

ledes alle deres indvendige Belægninger. Man 

behøver nemlig blot at sætte dem alle paa en 

Ledere, f. E. i en Kasse, hvis Bund er belagt 

rned Tobaksdaase Blye eller med .Tinfolie, der

ved ere alle deres udvendige Belægninger for- 

eenede; de indvendige Belægninger kUnne ogsaa 

let foreenes med en Ledere, en Mctaltraad, fra 

den ene Kugle til ben anden. De knnne nu 

an sees som een belagt Flade, der er saa stor som 

Summen af alle Flaskernes Belægninger. De
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Ledningen fra Maskinen til een af disse Flasker, 

og afleder den fælleds Leder, hvorpaa de staae, 

til Jorden eller til Maskinens anden Conductor. 

De Udlades paa een Gang, naar man Udlader 

een af dem. En Samling af saaledes for

bundne Ladningsflasker kaldes et electrisk 

Batterie.

Af det her anførte om den electriffe Lad

ning vil man let kunde udlede sig folgende Reg

ler for Valget af Glas til Ladningsflaffer, 

nemlig:

a) i Henseende til Figuren , da bliver den 

Figur den bedste, som i det mindste Rum 

giver den ftorste belagte Flade; altsaa to 

hsyere i Forhold til Bliden, des bedre, 

og hellere ^.kantede end runde.

b) i Henseende til Materien; jo mere eens 

tykke og frie for Knaster, des bedre; og

c) i Henseende til Tykkelsen; da maa den 

, staae i Forhold til den Maskines Styrke, 

rnan vil anvende til Ladningen. En 

Maskine, derer saa svag, der har saa 

liden Intensitet, at den ikke kan virke 

Fordelclse igiennem det tykke Glas, vil 

ligesaa lidt kunne lade en enkelt Flaske, 

som ct Batteri; er Glasset derimod saa 

tyndt, at den svage Maskine kan virke
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Fordelelse igiennem det, da vil den 

kunde lade ligesaavel flere, som een 

Flaske; kun at der maa anvendes flere 

Omdreininger til at frembringe den ftsr- 

re Mcengde ElectrisiteL, der kan opdyn

ges paa den storre Flade i de til et Bak

terie forenede Flasker, end til den enkelte. 

Til svage Maskiner maa man derfor 

vælge Batterier af tyndt Glas. Til 

sterrke Maskiner derimod maa man have 

tykkere Glas i Flaskerne; thi de vil let 

kUnde opdynge saa megen Electrisitet, at 

det tynde Glas ikke vilde hindre Medde

lelsen igiennem Glasset, som derved vilde 

giennembrydes; man tabte altsaa derved 

den ftsrre Mængde Electrisitet, som ved 

den ftcerkere Maskine lod sig opdynge paa 

det tykkere Glas. At man ogsaa kan med 

beherig Forsigtighed bruge et Batterie 

af tynde Flasker ved en stcerk Maskine, 

og at det, ligesom den enkelte Flgfle, 

lades med langt færre Omdreinmger af 

den stærkere Maskine end af den svagere, 

og at Maskinens Intensitet staaer i For

hold'til, og kan nogenlunde maales ved 

den Mcenqde Omdrejninger, der behoves 

kil at lade en og samme Flade, begriber 

enhver-let; kun kan der ved Batteriet af
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samme Maskine med et Batterie af tyk

kere Glas vilde vcere i Stand til.

Men man vil maaflee her forlange Forklaring 

over, hvorfor den svagere Maskine ikke skulde, 

naar man brugte des flere Omdrejninger, ogsaa 

blive i Stand til at opdynge saa megen Electri- 

fitet paa det tynde Glas, at det derved maatte 

giennembrydes, da der jo dog ved enhver Om

drejning opvcekkes mere og mere ElectrisLtet, 

som samles til og opdynges paa Ladningsglasset. 

Dette vil man kunde forstue, naar man betcen- 

ker, at den Etectrisitet, der af Maskinen med

deles til Glasset og virker Fordelelse igiennem 

det, dog lider nogen Modstand af det uledende' 

Glas, og derfor ikke bindes altsammen, men 

faaer esterhaanden mere og mere ubunden Elec- 

trisitet, .hvilken, som frie Electrisitet, virket- 

ved sin Intensitet, hvilket man tydelig fan see 

paa ElectrometreL, der stiger esterhqanden, 

naar man anbringer det ped Ladningen. Naar 

Ladningsglassets Intensitet saaledes er steget til 

samme Grad, som Maskinens, saa er det ket 

begribeligt, at dets og Maskinens frie Electri- 

siteter maa, som lige stcerke og lige artede, fra- 

stsde hinanden med lige Krast, og Maskinen ex 

nu ikke længere i Stand til. at meddele Glasset 

mere. Heraf indseer man let, at jo stärkere Ma?
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stinen er, des längere maa den knnde vedblive 

at meddele Ladningsglasset, eller, som man ud

trykker sig, des hsyere kan den lade det, og at 

en svag Mafline ikke kan lade et og samme Bat

tene saa hsyt som en stærk, om man end bru

ger nok saa mange Omdrejninger dertil. Det 

letteste practiffe Mcerke paa, at en Mafline har 

lüdet et Batterie saa hoyt, som det ester dens 

Intensitet er den MUeligt, og hvorefter længere 

Arbeide med den vil være forgieves, er, naar 

man i Merke seer en svag Udstremning fra 

Maskinens Rivetsy hemtnod Fangeren paa den 

Side, hvor Taftet ikke ligger; denne kommer 

nemlig deraf, at naar Batteriet eller Ladnings- 

glasset ikke vil mod-tage mere af den i Maskinen 

opvakte Electrisitet, fordi det nu har samme 

Intensitet som denne; da vil den soge at mætte 

sig med den modsatte paa den Side af Glasset, 

hvor den ingen Modstand finder: det skeer der

for ofte, ister ved srnaa Maskiner, hvor Afstan

den imellem Rivetoyet og Fangerne ikke er for 

stor, at Batteriet Udlader sig imellem disse og. tvers 

over den Underste Side af Glasset, iscer naar den 

udvendige Side af Batterier er ved Ledning 

forbunden med Maskinens Rivetoy, hvilket, som 

før er sagt, er fordeelagtigst for Ladningen.

».■ Hensigten af Batterierne er at skaffe sig 

en stcerk Electrisitet for at undersoge, hvad der
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vigtigt at holde saaledes Hllus med den opsam- 

lede Mængde Electrtsitet, at intet af den spil- 

des ved Anvendelsen. Mangel paa fornøben 

Forsigtighed i denne Henseende er ofte Skyld i, 

at der med stærke Maffiner og store Batterier 

ikke udrettes nær saa meget, som ved meget 

svagere Maskiner og meget mindre Batterier, 

og jo mindre man har, des vigtigere bliver det 

at holde godt Hnus dermed; det synes mig 

derfor ikke at vcere upassende at anføre de Re g- 

ler man har at iagttage ved Brugen af 

Batterierne, nemlig:

a) Ladningsglassene tn aa være saa frie for 

Spidser, Stov og Fugtighed indvendig 

og udvendig, fom mueligt. Lednin

gerne imellem Glassene maa være saa 

tykke, at de ikke kan ansees som Spidser 

og udftrsmme. Kan man ikke have 

Leilighed til at anskaffe andet end Metal- 

traade dertil, giør man vel i at lade 

dem gaae igiennem Glasror.

b) Kuglerne paa Flaskernes Conductorer 

maa vcere saa store og glatte, at man 

ingen lysende Puncter eller Pensler kan 

see paa dem i Msrke.

e) Ledningerne mellem Flaskerne saavel paa 

deres udvendige som indvendige Sider
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maa være, i saa fuldkommen Bererelse, 

at man ikke i Msrke bliver nogen Lys

ning vaer imellem dem.

d) Batteriet anbringes saa ncer ved Maski

nen, som nlUeligt, at Ledningen til det 

kan blive saa kort, som miieligt; thi jo 

længere den er, des ftørre Flade er der 

udsat for Luften, og des mere af den 

opvakte Electrisitet afledes der af Luften^ 

der sielden eller aldrig er en fUldkommen 

Uleder.

e) at Ledningen fra Maskinen til Batteriet 

' saavel til dets indvendige som til dets 

. Udvendige Side i øvrigt indrettes med 

samme Forsigtighed, som Lederne imel

lem Flaskerne, saa at man i Morke ikke 

bemærker nogen Lysninger ved den, fol

ger af sig selv. Man bruger derfor ikke 

gierne Kieder til disse Ledere, der have 

Spidser ved hvert Led, men saa meget 

fom MUeligt sammenhængende og til- 

strcekkeligeu tykke Traade.

f) Er Maskinens Conductor saaledes ind

rettet, at den bestaaeraf flere Stykker, 

som kan tages bort hver for sig; da 

bruger man til Ladningen, saa lidt af 

den, som MUeligt, og anbringer Lednin

gen til Batteriet saa ncer ved Opfangerne
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som mueligt. Aarsagen hertil begriber 

man let maa vcrre, at Electrisiteten ikke 

stal ved at ledes igjennem en lang Con- 

dtlcLor tabe en Deel til Luften.

g) Det bliver en almindelig Regel, saavel 

for Ladningen, som for enhver electriff 

Virkning, at jo mindre man Under den 

bemærker Udstrømninger og Lysninger, 

des mindre taber den af sin Kraft, og 

des mere kan man vente af den, naar 

man vil have dens Virkning samlet enten 

til simpel Gnist eller til Slag. Det bli

ver altsaa ikke noget Tegn til en godt 

bygger Maskine, at der i Merke udspru- 

der Lysninger til alle Sider og fra mange 

sorfljellige Steder, ligesaa lidt som det 

er Tegn til et godt Batterie eller Lad

ningsglas , at det glimter under Lad

ningen og Udladningen i alle Sammen- 

fsyninger, eller i Belægningerne. Man 

maa ikke nogetsteds bemcrrke Lysning ved 

det, Uden naar det er meget hoyt ladet, 

og saa hoyt, at det er ncer ved at udlade 

sig, da seer man i Morke enkelte Glimt 

fra begge Belægningerne imod hinanden 

opad den ubelagte Deel af Glasset, og 

horer en stcrrk Knittren i det, og da er 

det Tid at. udlade det.

(6)
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h) Ved Udladningen maa man ogsaa iagt- 

tage; at man leder den ad den korteste 

Bey nmeligt og igjennem saa tykke og 

glatte og sammenhængende Ledere, at 

der intet tabes ved Udstrømning. Ktlg- 

lerne paa Udladerne maa vcere saa store, 

at der ingen Udstrømninger Lil dem fan 

finde Sted, naar de ncermes Batteriet, 

forend de komme i dets Slagviide. De 

maa ikke ncermes for langsomt, men 

føreå rask imod den indvendige Belceg- 

ning.

i) Vil man lede Udladningen igjennem et 

Legeme, som ved den stal smeltes eller 

teendes, da maa ogsaa dette anbringes 

saa ncer ved Batteriet, som mueligt, 

det rnaa befries fra Spidser og Kanter.

Wil rnan smelte Metaller, da maa man 

heller have dem i Traade, end i Plader, og 

Enderne af disse Traade maa omhyggeligen 

forvares inden i ftørre og rundere Ledere, 

saasom enten i MetalkUgler, der paa Midten 

kan skrues fra hinanden, eller endnu simplere 

i saadanne Klemmer, som Fig. 4 Udviser, der 

er tegnet omtrent i halv Swrrelse, og er 

gjort af en tykMessingtraad, hvori der for oven 

er indskruet en Krog af tyndere Traade—Aen
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er filet lidt tyndere mod den sverste Ende og 

noesten til Enden gjennemffaaret paa langs, 

omkring den er cn Messingring, hvormed 

den kan klemmes sammen, naar man har 

stukket Traaden, der stal smeltes, ind i 

Ridsen. Traaden maa holdes vel stram

met , og ingen Bngter eller Knuder have, 

hvorfov? man, naar man blot vil smelte den, 

kan beqvemt ophænge den i tvende saadanne 

Klemmer.

Bil man toende Bomuld beftrset med Har- 

pix Pulver; da fleer det lettest, naar man 

binder det om den ene Kugle paa Udladeren 

Fig. 3, fætter den anden Kugle til den udven

dige Belcrgning, og nu fører Kuglen med Bom

ulden paa hurtigen imod den indvendige.

Vil man tænde Krud, da maa man soge 

at forsinke Funkens Fart; thi ellers vil man 

fun adsplitte det. Dette fleer lettest, naar 

man lader sig dreie en liden Skaal af Tree eller 

Horn; igjennem hver Side af den soettes tven

de paa den indvendige Ende ikke tilspidsede 

MeLaltraade, der staae omtrent i; til 2 Linier, 

fra hinanden indvendig; den udvendige Ende af 

den ene Traad bringes i ledende Forbindelse med 

den udvendige Belægning af Batteriet; til den 

anden Traad fcestes forst et Stykke Hyssing 

omtrent 6 Tommer Langt, som er gjennemblodt 

(6*)
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med Vand, og til det foestes igjen Ledningen 

til Udladeren. Den vaade Traad, der ikke er 

saa fuldkommen en Leder, som Metall, vil for

sinke den electriske Funkes Fart, saa at den 

faaer Tid til at tambe Krvdtet.

I Overeensftemmelsc med det anførte 

indrettes et lidet Batterie til den her beskrevne 

Maskine saaledes, som det sees i Fig. 5, hvor 

A betyder et Stykke af en af denne Maskines 

Conductorer; fra denne gaaer Metalstangen B 

hen til een af Flaskerne C 09 D 5 disse staae t 

en Trcrkasse, hvis Bund er belagt med Metal, 

Tinfolie eller Tobaksdaase Blye; i begge Ender 

af Kaffen ved a er en Krog af Metal, som 

gaaer ind igjennem Træet, og berører Metal- 

belcegningen paa Bunden af Kassen; til denne 

Krog anbringes Ledningen til Batteriets ud

vendige Belcegning fra Maskinen og fra det 

Legeme, som Slaget skal ledes igjennem. Glas

senes indvendige Belægninger ere forenede ved 

Stangen^, hvis omboyede Ender gaae ned i 

smaa Huller oven i Glassenes Kugler. Til 

Udladningen er der under Bunden af Kassen 

anbragt et Bredt F, der kan flydes ud og ind 

i 2 Falser; paa dette Bredt er skruet Trcestot- 

ten 6; i denne gaaer en Trcestang med en 

KUgle paa Enden, b, som ved Stilskruen, Cf 

kan stilles i ben paffende Hoyde; i Kuglen, b,
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er indsat en Glasstang H, der ogsaa har en 

Trcr eller Metalkugle, 6, paa Enden; igjen- 

nem denne sidste gaaer MeLalstangen I med en 

Kugle af omtrent i Tomme Diameter hori

zontalt , som kan skydes længere fra eller noer- 

rnere til Flaskens Kugle. — Vil man f. Ex. 

med dette Batterie smelte Staaltraad; da 

fcefter man den i 2de af j be omtalte Klemmer, 

hamger den ene af dem paa den horizontale 

Stang I, saaledes som Figuren viser, den 

anden Klemme forbindes med en Metaltraad til 

Krogen a, den ftaaer altsaa i Forbindelse 

med Batteriets Udvendige Beloegning. Den 

horizontale Stang I trækkes saa langt ud, at 

dens Kugle ftaaer omtrent 21 Tomme fra Fla

flens Kugle. Naar Batteriet nu er fuldt ladet, 

behsver rnan blot at føre en Metal Kugle, der 

er isoleret paa et Glasskast af omtrent Tom

mes Diameter, imellem begge de sidst omtalte 

Kugler, da Udladningen, som man let indseer, 

rnaa gaae for sig. Man kan ogsaa lade Bat

teriet udlade sig selv, naar man stiller Stan

gen 1 saaledes, at dens Kagle ftaaer saa langt 

fra Flaskens Kugle, som man ved foregaaende 

Prove har erfaret, at Funken kan springe, 

naar Batteriet er hoyt ladet; dog anseer jeg 

den fdrst beskrevne Maade af flere Aarsager for 

fikkrere især for den, som ikke er noget ovet i
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at anstille electriske Forssg, og fom derfor kun

de gjøre Afstanden imellem Kuglerne enten for 

stor eller for liden; t forste Tilfcelde vilde 

Udladningen flee for tidlig, og i sidste kunde 

han let komme til at lade saa hsyt, at hans Fla

sker enten udladede sig selv over Randen, hvor

ved hans Arbeide blev spildt, eller de kunde 

gjenncmbrydes, hvorved een af dem blev 

spoleret.

Denne Indretning til Udladningen kan 

ogsaa brnges til flere Hensigter. Man kan 

bruge den til at sammenligne flere Maskiners 

Intensitet, eller, som det ogsaa kan kaldes, Lade- 

Evne, der efter det anførte ftaaer omtrent i 

Forhold til det Antal Omdrejninger, som med 

dem behsves til at lade en bestemt Flade af en 

bestemt Tykkelse til en bestemt Grad, hvilken 

kan angives ved de modsatte Electrisiteters jlørre 

eller mindre Bestræbelse ester at mætte sig med 

hinanden, ved det ftsrre eller mindre uledende 

Mellemrilm, det ftorre eller mindre Luftlag, 

som de vil gjennembryde for at komme til at 

meddele sig til hinanden. Tager man derfor 

den ene Flaste bort, og stiller Kuglen paa den 

horizontale Stang saaledes, at den staaer i 

eller 12 Tomme fra den anden Flaskes Kugle, 

omtrent i. den længste Afstand, som man ved 

Erfaring veed, at denne Flaske kan udlade sig i;
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fatter Stangen I ved en Kkcede eller en Metal- 

traad i ledende Forbindelse med Krogenu, og 

nu lader Flasken; naar en Maskine da bru

ger 24 Omdrejninger, fsrend Flasken Udla

der sig igjennem dette Mellemrum, og en an

den Maskine bruger derimod fim 12 Omdrei- 

ninger dertil; saa flutter man, at den sidste 

har dobbelt saa ftor Lade-Evne, som den forste; 

man kalder derfor en saaledes indrettet Flaske 

en Electrometer Flaske.

Fremdeles kan denne Indretning 

drirges til at moderere Stsdet, naar man 

vil lade det gaae igjennem sit Legeme, Dg 

efterhaand en sorstcerke det fil den Grad, man 

kan taale det. Man bringer nemlig Kuglen 

paa Stangen I, meget noer, f. Ex. z Linie, ved 

Flaskens Kngle, nedlader en Kjcede fra den til 

Bordet, og anbringer en anden kort Kjæde ved 

Krogen a, lader den, som vil prove Swdet, 

lcegge en Haand paa hver af disse"Kjoeder, og 

nu lader man; der behoves da kun en meget 

liden Ladning for at gennembryde dette korte 

Mellemrum, og han faaer da knn et lidet 

Stod, hvilket han kan gjsre stærkere og 

stcerkere ved at trcekke Stangen I længere og 

længere fra Flasken, saa lcenge han kan taale 

det; han vKnnes saaledes efterhaanden til at 

taale de electrifle Stpd, uden at flrcekkes ved
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bem> som scedvanlig fleet, naar man fsrste 

Gang faaer et stoerkt Stsd.

Med et saaledes indrettet, og paa ben 

her anførte Maade brugt Batterie paa 2z til 

3 Qvadrat Fods Belægning af almindelige lyse- 

grsnne Sylteglas paa 8 a 10 Potter, der 

beqvemt kan laves med en Maffme paa 6 Tom

mers Radius af den her beskrevne Indretning, 

kan man smelte imellem 3 og 4 Lommer Jern- 

traad af No. 14, teende Krud og Bomuld, 

og saaledes vise Electrisitetens vigtigste Virk

ninger, Smeltning og Antcrndning.

IX.

Lynafledningen.

Electrisiteten har megen Indflydelse paa 

Ltt stdrDeelaf de jevnligen forekommende Natur

begivenheder, og vi ville maaskee endnu komme 

til at kjende den i flere- hvor vi nu ikke formode 

den; men ved ingen af alle Naturbegivenheder 

er dens Indflydelse saa mcerketig, som ved Lyn- 

liden^ der i alle sine Virkninger folget de samme 

Vove, som den Electrisitet, der frembringes ved
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Electriseer Maskiner. Ved rigtig Kundskab 

om disse er Mennesket derfor bleven i Stand 

til at sikkre sig for Lynildens sdelceggende Virk

ninger, og aflede dem, og da dette kan med 

Rette ansees for en saare vigtig Anvendelse af 

vor Kundskab om Electnsiteten paa det daglige 

Liv, froer jeg det ikke Upassende i denne for 

menig Mand skrevne Bog i Korthed at tilfoye 

noget om Lynilden og dens Afledning.

Ved Instrumenter, som man har opfun

det for at opdage svage Grader af Electrisi« 

tet*), har man bemcerket, at der noesten til 

alle Tider findes frie Electrisitet i den Last, 

som omgiver vor Jord, i Atmosphären, hvis 

Styrke og Art er forfljellig til forfljellig Tid og 

Sted. — Om Aarsagen til denne Electrisitet 

er der forskjellige Meeninger ; - man antager 

Jordens Electrisitet, UddUnstning, Opvarm

ning og Afkjoling o. f., som Aarsager; rime

lig at flere af dem virker tilllige. Saa meget 

kan man sige med Vished, at der i Atmosphä

ren sindes flere af de Aarsager, hvorved Elec-

*) Om disse Instrumenter fan man faae Underret
ning i storke Værker om Electrisiteten og i de 
fleste Natnrlarer; de grunde sig paa Læren om 
Fordelelsen, og enhver, som har forstemet det her 
anfsrte om Fordelelsen, vil ogsaa kunne fatte 
Beskrivelsen over dem,
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trisitet kan frembringes, og at den virkelig er 

-der Lilstæde.

Af den Liighed, som finder Sted imellem 

Lynildens og Electrisitetens Virkninger, at de 

begge teende, lyse, løbe med stor Hastighed 

og i Flammegang, lugte eens, splitte, smelte, 

drcebe, ssge den nærmeste Vej, og den bedste 

electriske Ledere til Jorden, altsaa især Metal- 

ler og-de hsyefte og spidsefte Stceder , Taarne 

Skibe, Moller, Trceer, Hunse, Mennesker 

paa frie Mark; af denne formodede man let, 

at de waatte væve een og samme Materie eller 

Kraft i Naturen; men denne Formodning blev 

bragt til den Grad af Wished, den nu har, 

da man ved frit staaende spidse og paa en Glas- 

pille isolerede Metalstanger, som i Kunstsproget 

kaldes Keraunoskoper eller Lynvisere, eller ved 

Drager, eller ved Lirftmaskiner, som sverst ere 

forsynede med en Metalspids, og hvortil Snoren 

er forneden isoleret, nedledede Electrisiteken fra 

Lordenflyerne, og med den ladede electriffe 

Flasker, og foretog sig alle de Forssg, som 

man anftiller med den Electrisitet, fom opvcrk- 

kes ved Electriseermaskmerne, der alle fik samme 

Udfald.. Om disse KeraUnoskoper kan læses i 

de vidtloftigere Værker over Electrisitet og Lyn

afledning. At der hsrer grundig og udfsrlig 

Kundskab om Electrisiteken til at indrette dem,
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o'g stsrste Forsigtighed Lil at bruge dem, indseer 

enhver letteligen, da en urigtig Indretning 

eller Uforsigtig Brug af dem kan have og har 

havt de farligste Folger.

Vi antage altsaa af den fuldkomne Lig

hed , som ved ofte gjentagne og tydelige Erfa

ringer er fundet imellem Lynild og Electrisitet, 

at de ere eet og det samme. Aarsagen til dens 

Frembringelse, og det Spergsmaal om den 

frembringes efterhaanden og samles til Skyer

ne, eller i samme Dyeblik, som den udbryder , 

lade vi ogsaa staae uafgrort. Vi ssge blot at 

anvende de Love, som vi have fUndet gjeldende 

for Electrisiteten, paa den som et electrist Phä
nomen. Vi slutte-da således: naar en Skye 

er electriff s. Ex. + E., da kan den omgivende 

Luft ansees som en mere eller mindre god Uleder, 

der vel kan hindre Meddelelse, men ikke Forde- 

lelsen. Denne + electriffe Skye vil da for

medelst Forbelelse tiltrcekke og binde —E. af det 

Legeme, som er i dens Virkekreds; er nu det 

uledende Mellemlag af Luft ikke tilstrækkeligt til 

at hindre de saaledes opdyngede Electrisiteter t 

at mætte sig med hinanden, da vil denne Mæt- 

telse eller Udladning gaae for sig ved et electriff 

Udbrud og det vil lyne. Er det altsaa en an

den, Skye der er i den + electriffe Skyes Vir

kekreds, og som faa er E. ved Fordelellen, da
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vil Udbrudet skee imellem disse tvende Skyer, 

og Lynilden slaaer da ikke ned; er Jorden der

imod i Virkekredsen af Skyen, da vil Udbrnd- 

det skee imellem den og Jorden, Lynilden slaaer 

daned, og ssger da, som anden Electrisitet, 

den bedste Leder og den korteste Vey. Er det 

Legeme, som den saaledes træffer, et Menneske 

eller Dyr, da dræbes etter lamslaaes det; er 

det et antcendeligt Legeme, da tændes eller split

tes det, alt ester Lynildens Hastighed og Styrke; 

er det usammenhængende, eller gaaer ikke lige 

til Jorden, da vil Lynilden følge det, saalcrn- 

ge den ikke tiltrcekkes af nogen bedre Ledere i 

Ncerheden, men naar den er kommen til Enden 

af det, da vil den føge den nærmeste og bedste 

Leder, hvorigjennem den kan fortscette sin øvrige 

Vey til Jorden; den vil derfor giere et Spring, 

og da beskadige alt det, som ligger den i Veyen; 

finder den derimod ftrax, førenb den naaer noget 

andet Legeme paa Jorden, en fuldkommen god 

Leder f. Ex. et Metal, der ikke er forruftet i 

Luften, der er saa tykt, at den ikke kan smelte 

det, der er sammenhængende lige til Jorden, og 

føm4 den paa den korteste Vey til samme, da 

vil den folge denne Leder Uden at gjore Skade, 

vg en saaledes foranstaltet Leder for Lynilden er 

det, man kalder en Lynafleder.
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Mangfoldige Erfaringer bekrcefte Rig

tigheden af denne Anvendelse af vores Kundflab 

om Ekctrisiteten paa at afvende Lynildens ede- 

lceggende Virkninger, og at een efter de anfer- 

te GrUndsceknintzer rigtigen indrettet Lynafleder 

svarer fuldkommen til sin Herrsigt.

Saa simple som GrUndscetningerne for 

Lynafledernes Indretning ere, saa hoyft vigtigt 

er det ogsaa i Anvendelsen paa det nsyagtieM 

at folge dem. Dertil herer, foruden grundig 

Kundflab om Electrisitet, en ved egen og an

dres Erfaringer samlet Kundflab om Lynstag, 

hvilken man beftandigen maa soge at forege; 

(Anviisning til at iagttage Lynflag, gives 

i Reimarus's Forskrifter til Lynildens 

Afledning, oversat, Khavn. 1797. pag. 44. 

samt i Gütle Lehrbuch der praktischen Blitz- 

ableitungs Kunst: i disse Boger tillige med 

sammes theoretische Blitzableitungs Lehre 

og i F. Saxtorphs Electrisitets Lcere 2den 

Deel sindes denne Materie udfsrligere afhand

let) hvilke Metaller der lettere eller vanskeligere 

smeltes af den; hvilke der ved Smeltningen ad- 

splittes i gloende Kugler, der kunde antænde de 

Legemer, som de faldt paa, og hvilke der for

vandles i DUnst; i hvor stor Afstand Erfaring 

viser at en Lynafleder sikrer. Dertil hsrer 

Kundflab om den sikkreste og varigste Sammen
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fsyning af de Metal Stykker, hvoraf Lederen er 

sammensar, som og om Tilheftningen til den 

Bygning, hvorpaa den anbringes. At anføre 

alle de paa disse Kundskaber og Erfaringer 

grundede Regler for en Lynafleders rigtige 

Indretning paa de forskjellige Slags Bygninger, 

Laarne, Krudtrnagaziner, teglhængte og ftraa- 

tagte Bygninger, Moller, Kraner, Skibe o. s. v. 

vilde i denne lille Bog vare Upassende. Man 

finder dem deels i de ovenanførte Boger, deels 

i Overhofmarflall Hcmchs Afhandling om Lllst- 

electrisiteten i Særdeleshed med Hensyn paa 

Lynild og Tordenledere, i Skandinavisk Muse

um 2de B. i H. Jeg ønjfev kun at have over

tydet om Lynaflederens Vigtighed og Nytte, 

og at den, rigtigen indrettet, er et paalideligt 

Middel til at sikkre Menneskers Liv og Ejendom

me for de Farer, som de ved Lynilden ere ud

satte for, at det derfor er Pligt for Mennesket 

at betjene sig af dem, ligesaa vist som deter 

hans Pligt, og ingen Formastelse imod Gild, 

at bruge Regnfljerm, naar det regner, at ta^e 

Kloedev paa, naar man fryser, at bruge Lege

midler, naar man er syg, og at han ikke kan for

svare det for sin Samvittighed at opscette af 

Utidig Sparsommelighed at betjene sig af dette 

Sikkerheds Middel, indtil han er bleven klog 

af Skade, i Stedet for at han ved at folge

c
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det, hans FornnfL og mange Erfaringer har 

lcert ham, kande have undgaaet Faren; endnu 

mindre at betjene sig af overtroiske Midler 

f. Ex. at ringe med Klokker, - for hvis Nytte 

hans Fornuft ingen Grund kan finde, og som 

man af flere Erfaringer veed at have; skadet i 

Stedet for at gavne; men at han ogsåa maa 

anvende all muelig Forsigtighed og Overlæg ved 

at betjene sig af Lynaflederen, og ikke betroe 

dens Indretning til andre end dem, som han 

veed har de dertil fornøbne Kundskaber, ligesom 

han handler Uforsvarligt og ufornuftigt, naar 

han betrocr sit Legems Helbredelse til Qvaksal- 

veren i Stedet for til den kyndige Lcrge.

Derimod troer jeg det ikke upassende i 

denne for meenig Mand skrevne Bog at anfs- 

re de almindelige Forsigtigheds Regler i Tor- 

denveier, hvor ingen Afledere have^, hvis 

Nytte han kan indsee ved Hielp af den.KUnd- 

flab om Electrisiteten, som han as denne Bog 

kan have flaffet sig.

Naar et Tordenvejr nærmer sig, hvilket 

man kan kiende paa Tiden, som forleder imel

lem Lynilden og Tordenskraldet, (for hver Se- 

kund kan man regne, at Tordenen er omtrent 

500 Alen borte), da maa man vogte sig for ikke 

selv at være i stcerk Sveed eller Uddunstning 

ved Bevcegelft, eller i varme Senge, eller nar
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ved sveedige Heste, eller at opholde sig paa 

' saadanne Steder, hvor L'uften er fuld af Ud

dunstninger og derved mere ledende end den to

rers Luft; man maa derfor soge at holde Luf- 

ten kiolig og frisk ved at aabne Vinduer og 

Dere, dog vogte man sig for at indlade Regn

skyl igjennem de aabne Vinduer. Man maa 

holde sig fra rygende og brændende'Ting, da 

de ogsaa lede, deels formedelst de Dunster, som 

Rogen indeholder, deels fordi Barmen fortyn

der Luften, og gjsr den derved mindre isoleren

de. Man maa vndgaae hsye Steder, som 

man af det foregaaende let kan indste maa vcere 

rneeft Udsatte for at træffes af Lynilden; man 

maa derfor ogsaa sorge for ikke selv at vcere det 

hoyeste Sted, og derfor, saafremt man er til 

Hest, stige af, binde Hesten, og da gaae noget 

fra den, ijær hvis den er svedig eller vaad, og 

i Almindelighed, naar man er paa frie Mark, 

da lægge sig plat ned paa Jorden. ' I Husene 

opholde man sig helst i de Underste Vcerelser. 

Er man til Vogns, da stige man af, og binde 

Hestene, gaae 5 til 6 Alen fra Vognen, deels 

af de anførte Aarsager, deels ogsaa fordi Jern- 

beslaget paa Vognen er en god Leder, og Er

faring har lært, at det ved en meget lav gaaen- 

de Tordenskys er smeltet, uagtet der ikke fleets 

noget egentlig Udbrud af Lynild. Man soge
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lig staaende, eller Under Msller, eller i Almin- 

d^lgyed Under Munre og Træværk, da sieve 

^rfarmger have lcert, at Lynilden har forladt 

grønne enoogsaa af Regn gjennemvaade Træer 

for at føge det Menneskes Legeme, som befandt 

sig unoer dem, og at det menneskelige Legeme 

alcsaa er en bedre Leder for Electrisiteten end 

Treret. Er man i en Skov, og kan ikke kom

me ud paa frie Mark; da kunde det vel være 

rigtigt, naar man tilfældig havde Zernred- 

skader hos sig, saasom Leer eller andet, 

at man da forbandt disse til en Leder paa et af 

Træerne ved at fæste et saadant Bcerktsy f. 

Ee. en Kxe eller en Kniv saa hoyt oppe i Trcr- 

et, som man kan naae, 6 til 7 Fod, og man da 

forbandt det meo de øvrige Redskaber, f. Ex. 

veo Zernkjederne paa Halskoblene af Hestene, 

saaledes at de udgjorde , en sammenhKNgende 

Ledning til Jorden, og da lagde sig selv paa Jor

den paa den modsatte Side af Trceet. Man 

holde sig saa langt fra Metaller, som mueligt, 

s. Ex. fra Skorstenen, naar den er i Bunden 

belagt med Jernplader, fra Kjskkenet, hvor 

der sædvanlig sindes mange Metalkar, fra Kak

kelovne , Zernsenge, fra Metalklokkestrenge, 

og fra Klokker; man har stere Exempler paa, at 

Lynilden har netop truffet dem, som ved at
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ringe med Klokkerne have troet at kunne fordri

ve Tordenvejret, og som ved deres ivrige Ar- 

beide vare blevne svedige. Man ftaae ikke for 

ncer Speile, iscer naar de ikke ere indfattede i 

Metalrammer, da Lynilden ved dem ofte ledes 

af Belcegningen, og spromge Glasset med Vold

somhed i Stykker. Det er heller ikke upassende, 

at lcegge Kaarder eller andre metalliffe Ting fra 

sig i Tordenvejr, og at opholde sig omtrent 

midt i Stuen, for at vcere saa langt fra Ov

nen og Vcegen som mueligt. Ved gibsede Væ

relser har man Exempler paa, at Lynilden har 

fulgt de Staaltraade, hvormed Rorene ere ferfte- 

de til Forflalningen, og afsprengt Gibsdækket. 

At plante et hoyt Trcee f. Ex. en Poppel el

ler 2Efl 8 a io Alen fra et Bondehuus, 

som kan roekke flere Alen over det, kan 

ogsaa t Mangel af en egentlig Afleder, ansees 

som en Forsigtigheds Regel, som endog Erfa

ring i dette Aar har viist at voere nyttig. Dog 

ansee Ingen denne Optegnelse af Forsigtigheds 

Regler i Tordenvejr som Stadfæstelse for den 

barnagtige Frygt-, som saa mange yttre, naar 

det tordner, ret ligesom ethvert Lynslag draebte 

et Mennefle, og ethvert Tordenskrald var et 

sikkert Dodsbudflab; da det dog saa sjeldent 

indtræffer, at Lynilden drceber et Mennefle, at 

man, som Overhofrnarflal Hauch siger i den 

anførte Afhandling, kan antage, at der i
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tt Aar "bøe flere af Forkjslelse ved Dands, end 

maastee i 100 Aar ved Lynilden. Vi maatte 

da ræddes langt mere ved enhver Anledning til 

Forkælelse eller til dodelige Sygdomme end 

ved Lynilden. @n Dandsemusik, et. velopdlvk- 

Itt Bord maatte vcere os langt frygteligere, 

da mange mange stere dandse og spist sig til 

Dode end de, der draebes af Lynilden.

Da mange af de Mennesker, der ansees 

for at vcere dræbte af Lynilden, ikke ere vtrkeli- 

gen dsde, eller trufne af Lynilden, men meget 

oste enten kim besvimede af Skroek, eller paa 

en Maade qvalte af den pludselige og voldsomme 

Bevægelse i Luften, eller trufne saa svagt, me

get ofte ved et saa kaldet Sideflag*), iscer naar 

de have opholdt dem i Noerheden af store Lege- 

mer, som Lynilden har truffen, at de kan fun 

ansees som bedevede; saa indsees let, at saa-

*) man forskaaer ved Sideslag, vg hvoraf 

de forklares, vil man finde i enhver udforlig Loe- 

reboa i Naturlæren, eller i de vidtløftigere Afhand

linger om Electrisiteten f. Ex. i F. Saxtorphs 

Elccttisitetslære. Saadanne Sidestag i det rmN- 
dre fornemmer man, naar man staaer i Neerhe

den af en stor Conductor paa en Electriseermassk- 

ne imedens en anden trækker Funker af den: 

man bemærker da smaa Stöd eller Tryk i J <<K- 

met, endffjsndt man ikke faaer nogen meddcelt 

Electrisitet af Conductoren, og disse kan ved en 
saa stærk Electrisitet, som Lynilden, gjernc blive 

bedovende eller endog bmbcnde.
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danne Meun-efler, maa ofte igjen kunde kaldes 

til Live, naar man anvender i Lide de Rednings^ 

midler, som sEdvanlig brnges tit Skindsde, 

og at man derfor ikke maa forssmme at betjene 

sig af disse. AnviLsning dertil sindes i den for 

meenig Mand skrevne Nsd- og Hjelpe Bog, som 

jsg formoder at vcere saa almindelig bekjendt og 

benyttet, som den fortjener, hvorfor jeg an jeer 

det for Unsdvendigt her at opregne alle disse 

RednmgsMidler, ligesom jeg ogsaa vilde robe 

ült for slette Tanker om Oplysningens Tilstand 

hos os, hvis jeg vilde ansee det for nsdvendigt 

at bevise det af physiske Grunde, som saa man

ge Erfaringer stadfæste, at den Ild, som an- 

tcendes af Lynilden, er af samme Natur, som, 

enhver anden Ild, og at den alrscra kan og bør 

slukkes paa samme Maade, som enhver anden 

Ildebrand; at det derfor vilde være heysr ufor- 

nustigt ikke at gjore det i den Tanke, at den, 

som en fra Himmelen udsendt Ild, ikke kimde 

slukkes. At den ofte er vanskeligere at slukke, 

- fordi den bryder saa pludselig og voldsom Ud, 

. og scedvanlig ledsages med Storm, lærer os

kun/ at vi skal bruge des ftsrre Anstrengelse, 

og at Oct er en paa viis Forsigtighed grundet 

Anordning af Regjeringen, at man paa den Tid 

af Aaret, da Torden hyppig indtreffer, har 

Vand og Spreyter tilrede) naar den ncermer sig.
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