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Mennesker og Heste imellem hinanden. Deslige letfærdig Skjemt kunde 
ikke existerc i liiin gamle og gode Tid, som Aristophanes saa ofte an- 
priser, med vittig, bitter Ilaan og Spot over sin egen, og som Pindars 
Hymner og Æschylos Chorsangc bære Præget af. Derfor er ogsaa en 
gammel hicralisk Vase, det er: et saadant hellensk Keramion som enten 
virkelig var til Brug ved OlTcrtjenesten, eller var bestemt til Priis ved 
de offentlige Lege, hvilke alle stode i Forbindelse med en bestemt Cul
tus *), det meest Modsatte man kan tænke sig, baade i Stiil og Betyd
ning, af disse brogede Decorationsvaser. For at gjöre denne Forskjcl 
end mere indlysende foreviste Geh. Lcgationsraad Brandsted nöiagtige 
Tegninger af tvende saadanne ældre hicratiske Vaser og forklarede kor- 
teligen deres Forestillinger.

Lector Scharling indsendte en Afhandling over adskillige af ham 
i Urinen fundne Stoffer. Afhandlingen var ledsaget med folgende Brev:

Undertegnede tillader sig herved at tilstille det Kongelige Viden
skabernes Selskab en Afhandling, som han önskede maatte findes værdig 
til at optages i dets Skrifter. — Ved de Undersögelser jeg i sin Tid 
anstillede over Blærestene, blev min Opmærksomhed tillige i höi Grad 
henvendt paa Urinen, som endskjöndt kun et Excrement, med Rette altid 
har tildraget sig Chemikernes og Physiologernes Opmærksomhed ; da dets 
Undersögelse er saa skikket til, i en vis Retning til at kaste Lys over 
Ernæringsprocessen i det dyriske Legeme. Det Bifald, som i forskjclligc 
Lande blev mit Arbeide over Blærestenene tildeel, var mig en Op
muntring til, at forsoge hvorvidt jeg kunde give et lidet Bidrag til Uri
nens saa forviklede Chemie. Allerede i Sommeren 1840 meddeelte jeg 
i de skandinaviske Naturforskeres physisk-chemiske Section, .nogle fore
løbige Forsög over Urinen. Af disse Meddelelser, som findes i de skan
dinaviske Naturforskeres Forhandlinger for 1840, og derfra cre optagne 
i liere af de tydske chemiske Journaler, vil jeg kun bringe i Erindring, 
at det dengang var lykkedes mig at fremstille det harpixagtigc Legeme

♦) For Exempel: med Zeus-Hercdyrkelscn i Olympia; med Poseidons Cul
tus paa Isthmen; med Apollonsdyikelson i Delphi; med Pallas-Athe
nes Cultus i Athen, o. s. v.
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af Urinen, som Berzelius i sin Tid forst har omtalt, men om hvilket 
han dog yttrede Tvivl hvorvidt det kunde ansees, som en almindelig 
Bestanddeel af Urinen eller muligen var eicndommeligt for den af ham 
undersögte Urin; endvidere havde jeg ved at behandle Urinen med Sal
petersyre, erholdt et flygtigt, olieagtigt Legeme, en flygtig, krystalliser- 
bar Syre og en ejendommelig Harpix, foruden nogle Farvestoffer. Ved 
de Undersögelser, som jeg nu vil tillade mig at meddele, er jeg kom
met til folgende Resultater. Den Berzeliuske Harpix af Urinen er i reen 
Tilstand formodentlig et Ilte af et hypothelisk, sammensat Radical, som 
jeg kar kaldt Omichmyl. Behandles dette Omichmylilte med Kongevand 
dannes det omtalte, flygtige olieagtige Legeme, som jeg har kaldt Nitro- 
Chloromichmyl ; heraf udskilles ved passende Behandling med Æsk &c. 
ct andet Stof, som jeg har kaldt Chloromichmyl, hvilket ved Ophcdning 
giver Saltsyre og den ovennævnte ciendommelige Harpix, Chloromich- 
mylharpix. Omvendt kan man af denne Harpix ved Destillation med 
Kongevand fremstille Nitro-Chloromichmyl, af hvilket man ved Kogning 
med Vand kan danne den omtalte, flygtige og krystalliseerbare Syre, 
som jeg har kaldt Chloromichmylsyre. Ved at betragte Sammensætnin- 

> gen af Chloromichmylsyren blev jeg bragt paa den Tanke, at der af
Benzonsyre kunde fremstilles en lignende chlorholdig Syre, og Forsöget 
bekræftede Rigtigheden af denne Tanke. Men da der herved dannes et 
Vendepunkt i den höist besværlige Række af Arbeidcr, jeg hidtil har 
foretaget med Urin, saa har jeg antaget det for passende nu at meddele 
de Resultater, jeg i een Retning har erholdt; og det saameget mere, 
som jeg har Grund til at formode at Arbcidet vil forgrene sig ud til 
mange Sider. — Ved en almindelig Betragtning over den store Mængde 
Undersögelser, der ere foretagne i den samme Tid over forskjellige 
Plante- og Dyrstoffer, er jeg nemlig fort til den Tanke, at Natu
ren , som altid viser en stor Forkjærlighed for enkelte bestemte 
Forbindelser, formodentlig i mange Planter, om ikke i alle danner et 
fælles Radical for Benzoyl, Cinnamyl, Spiroyl og Salicyl, som under 
forskjellige Omstændigheder uddannes paa flere Maader, saaledes f. Ex. 

f i de varme Lande især til Benzoyl- og Cinnamyl-Forbindelser ; i de
koldere Lande til Spiroyl- og Salicyl-Forbindelser; og endelig i det dy
riske Liv til Omichmyl-Forbindelscr.
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Skulde den medfölgende Afhandling trods dens Mangler, som 
nærmest har sin Grund i de store Vanskeligheder jeg har havt for at 
erholde endog smaa Qvantiteter af de her nævnte Stoffer, være saa hel

dig 
den

Ærbôdigst
E. A. Scharling.

aflægge Beretning udnævnedes

at finde Selskabets Bifald, vil det være mig en Glæde efterhaan- 
at meddele de Resultater jeg senere erholdcr.

Den 18de Februari 1842.

Til
Forchhammer.
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