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Selskabet modtog folgende Skrifter:
Bulletin de la Société imperiale des Naturalistes de,Moscou. 1812. Nr. 3. 
Flora Bata va. Nr. 125.
John M’Clellard. Some inquiries in the province of Kemon relative to 

Geology and other branches of natural science. Calcutta 1835.
Indian Cyprinideæ (af Asiatic researches XIX. 2.)
Atti della terza riunione degli scicnziati llaliani, tenuta in Firenze nel 

Setiembre 18 LI.
F. G. A. Argelander de fide uranomelriæ Baycri. Bonæ 1812.

Mödet den 24de Februar,

rofessor Zeise mcddcclte Selskabet en af ham udfort Undersø
gelse over Producterne af Tobakens torre Destillation og om Tobaks
rögens chciniske Beskaffenhed. Hovedresultaterne af denne Undersögelse 
ere disse:

Det ved den torre Destillation udviklede og overförte er, foruden 
de sædvanlige Luftarter og Vand, ogsaa en egen Brandolie, forskjelIige 
Arter af Brandharpix, Paraffin, Ammoniak i Forening deels med Kulsyre 
og Eddikesyre, deels og fornemmelig med Smörsyre.

Brandolien faaer man særskilt og i reçu Tilstand ved paany at 
underkaste den tjereagtige eller fedtagtige Masse, som overgaaer ved den 
tørrede Destillation, en Destillation med Vand, og efter Afvanding af det 
saaledes erholdte Destillat formedelst Chlorcalcium, reclificere den et 
Par Gange.

Den saaledes erholdte Tobak-Brandolie faacs af en svag guul- 
agtig Farve, men ved Henstand bliver den bruun; den er fuld gjen- 
neinsiglig, af en stærk, noget lobaksagtig, men dog særegen, ubehagelig 
Lugt, og en skarp, brændende Smag; dens Vægtfylde er 0,870, dens 
Kogepunkt omtrent 190. Den lader sig temmelig let antænde, og for
brænder med en sodende Luc. Vand oplöscr saa godt som intet deraf, 
Alcohol og Æther oplage den i ethvert Forhold. Kalium viiker ved 
almindelig Temperatur kun svagt derpaa, ved nogen Opvarmning derimod 
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temmelig livligt; Olien bliver derved til en tyk tjæreagtig Masse. Den 
indsuger Saltsyreluft, men ei rigeligt, og bliver derved til et rödbruut- 
tyktdydende Legeme; paa omtrent samme Maade forholder det sig med 
Ammoniakluft.

En qvantitativ Analyse deraf bar lært, at denne Olie er erholdt <
som et bestemt Stof; thi ifiilge to vel overensstemmende Forsög, beslaaer 
den af 11 Atomer Kulstof. 22 Atomer Brint og (i Atomer Jlt, og har 
fölgclig som Formel Cz/If22 O2.

Koger man denne Olie 5 til 6 Timer med en meget stærk 
Kali-Oplösning i et ¡lassende Apparat, hvorved Oliedampen stadigt for
tættes, saa at Olien tilbagefores, og dernæst skrider til en Destillation, 
saa faaer man en guul Olie, ligeledes lettere end Vand, men af en 
ganske anden Lugt, med et noget Innere Kogepunkt, og som behandlet 
med Chlorcalcium ikke udover nogen Virkning, end ikke i en forhöiet 
Temperatur, paa Kalium. Det vandige Residuum, tilbörligt for
tyndet, filtreret og neutraliseret med Svovelsyre giver efter Iud- 
törringen en Masse, hvoraf Alcohol udtrækker en stor Deel, og efter 
Fordrivning af Alcoholen har man et Salt, der i alle Maader forholder 
sig som smörsyret Kali, og fölgclig ved Destillation med Phosphorsyren 
giver Smörsyrcn med sin ejendommelige Lugt og oliagtige Beskaffenhed, 
og hvilken neutraliseret med Baryt giver cl kry stallisabel t Salt, der kastet 
paa Vand bevæger sig paa Overfladen frem og tilbage i alle Retninger, 
idet det oplöses.

Ved den törre Destillation af Tobaken overgaaer tillige med 
hiin fedtagtige Masse i betydelig Mængde en vandig, bruunröd, efter 
Filtrering klar Vædske, riig paa Ammoniak. Ved Destillation for sig 
giver denne kun i ringe Mængde hiin Brandolie, men naar den dernæst 
underkastes Destillation med Tilsætning af fortyndet Svovelsyre, overgaaer 
en suur, ufarvet Vædske, der forholder sig som en Oplosning af Smör- 
syre tilligemed nogen Eddikesyre. Neutraliseret med Kali, eller med 
Baryt giver den nemlig de omtalte Salte, hvoraf ligeledes ved Phosphor- 
syrc blev adskilt en Portion Smörsyre i frie Tilstand. Det fortjener 
derved at mælkes, al denne Syre derved endogsaa faacs i betydelig Mængde.

Man faaer ligeledes denne Syre, oplöst i Vand, naar hiin fedt
agtige Masse, befriet ved Destillation med Vand fra Olie, underkastes' 
Destillation med tilsat fortyndet Svovelsyre. Derved overgaaer imidlertid



15

fürst cn bruun, tykt flydende, ildelugtende Olie; men denne gav ikke 
ved Behandling med Kali Smörsyre.

/Vf det harpixagtigc Residuum fra denne Destillation udtrækker 
Vandet, foruden Svovlsyren, noget med bruun Farve. Behandlet efter 
fuldendt Udtömning formedelst Vand og efter Törring, med Alcohol, 
uddrager denne en Portion Ilarpix tilligemed lidt resterende Olie, og 
giver efter Indtörring en Masse, som vedbliver at holde sig blöd. 
Naar Alcoholen har ophört at uddrage noget, oplöser Acetone endnu 
endeel. Udkoger man Residuet med Acetone, saa udsætter sig ved Af- 
kjöling cl graabruunt Legeme, som ved nve Oplosning udsætter sig langt 
mindre farvet som et fedtagtigt, nfarvet Legeme; og af en varm ætherisk 
Oplosning udskiller det sig næsten ufarvet. Dette forholdt sig ved nær
mere Prove ganske som Paraffin.

Svovclkulslof udkræver, naar Acetone ei virker mere, endnu 
kun meget lidt.

Den sorte harpixagtigc Remanens, efter Behandling med Vand, 
Alcohol og Acetone, vel udlörrct ved Opvarmning, frembyder et ret 
mærkværdigt Forhold med concentrerct Salpetersyre. Paagydes nemlig 
noget af denne, saa udbryder snail cn overordentlig voldsom ild overalt 
i Masser, hvorved den dog kun forandres til en seig, graabruun Masse. 
Chromsyrc og bruunl Blvoxyd med Svovlsyre giver intet lignende dermed. 
Denne Remanens indeholder Qvælslof. Paa cn qvantitativ Undersögclse 
deraf havde Forfatteren .ikke Grund til at anvende Tid, da Alt lod for
mode, at det ikke var et reçut eller bestemt Stof.

Al Tobaks-Rög i det væsentlige indeholder de samme Stoffer 
som hine Destillations-Producter^ lod sig formode, efterdi det ved den 
sædvanlige Rygemaade forbrændende Tobak stedse, ved at ophede en 
anden Deel, maa foranledige samme Transmutation, som den, der frem
bringes ved Ophedningcn af den torre Masse i et Destillerapparat.

Det Forfatteren oprindelig attraaede ved denne Undcrsögelse, 
var Kundskab om Tobaksrögens chemiske Beskaffenhed, efterdi dens 
Lugt og övrige Forhold lod formode noget særegent derved; men da 
det var lettere i tilbörlig Mængde at erholde Produkterne ved den sæd
vanlige törre Destillation, rettede han Forsögenc först paa disse.

For at kunne faae det fortættelige af Rogen til nærmere Under
søgelse, foretog han Rygningen ved Iljelp af Brunners Aspirater paa den 
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Maade, at et stort Porccllainspibchoved, fyldt med antændt Tobak, blev 
ved Glasror sat i Forbindelse med Sugnings-Cylinderen, og mellem denne 
og Hovedet anbragte ban, for nogle Forsög, et vidt, med Glasskaar fyldt 
Glasror, der blev boldt vel afkjölet; for andre ledte han Rögen gjennem 
en Kalioplosning, og atter for andre Forsög blev den ledet gjennem for
tyndet Svovelsyre.

I hiint Rör samlede sig i stor Mængde en bruun, fedt- eller 
tjæreagtig Masse, lignende den, som overfores ved den törre Destillation- 
Den opløses for en meget stor Deel af Æther, og det opløste, befriet 
fra Ætheren, giver ved Destillation med Vand den ovenfor beskrevne 
Brandolie, samt det harpixagtige Residuum.

Kaliluden viste sig, efterat have optaget en tilbørlig Mængde af 
Rögen, riig paa Smørsyre.

I den fortyndede Svovelsyre, hvori var ledet Tobaksrøg, havde 
udskilt sig cl graahvidt, dyndagtigt Legeme, som safrdet paa et Filter og 
tilbørlig udvasket snart antog i Luften en bruunröd Farve og blev pul- 
verformigt. Det samme Legeme befinder sig i det Vand, som overføres 
med Olien ved hiin Destillation med den fedtaglige Masse, erholdt ved 
den tørre Destination, og udskiller sig, naar den overmættes med Svo
velsyre. Dette Legeme er uoplöseligt i Vand, Alcohol, Æther, Syrer og 
Alcalier; ved Ophedning forkuller del sig. I hiint Vand befinder det sig, 
rimeligviis som Folge af at det endnu ikke har lidt den Ildning ved 
Luften, der sandsynligviis medförer den bruunröde Farve, i opløst Til
stand ved Ammoniak. Delte Legeme, der ogsaa synes at være et særeget 
Produkt af Tobaksbladenes chcmiske Destruction, fortjente en nærmere 
Undersøgelse, men Forfatteren har stedse faaet det i en for ringe Mængde.

Tobaksrøgen indeholder følgelig foruden Vand, Kulsyre,Eddikesyre, 
Ammoniak, ogsaa den særegne Brandolie, Smørsyre, fornemmelig i For
ening med Ammoniak, Paraffin, samt det, der giver Brandharpixen og 
hiint, efter Indvirkning af Luften, bruunröde Legeme. Det bor mærkes, 
at af Kreosot ei anlræffes mindste Spor, hvilket maaskee medförer, at 
Tobaksrøgen ikke har det skarpe, navnlig ikke det Öinene angribende 
ved sig, som Rögen af Træ.

Til Rygningen har Forfatteren brugt Portorico-Tobak, men 
til den torre Destillation den priisbillige Biscop-Tobak Nr. 2-
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Som bekjendt er der en stor Forskjel paa Nydelsen af forskjellige 
Sorter Tobak, især ved Rygning.

At anstille en sammenlignende chcmisk ündcrsögelsc med Hensyn 
dertil vilde imidlertid neppc fore til noget, da sandsynligviis her, som 
i saa mange lignende Tilfælde, de Qvanliteter af visse Stoffer, som cre 
af betydelig Indflydelse paa Lugt og Smag, ere for smaae for en chemisk 
Bestemmelse. Derimod kunde en grundig Undcrsögelse over Tobakens 
Bestanddele i det hele taget, blandt andet med Hensyn til det deraf, 
som sandsynligviis ved Transmutation, give Smørsyren, være af In
teresse; ogsaa haaber Forf. ved Leilighcd at kunne anstille herben
hörende Forsög.

Justitsraad Molbech havde indgivet folgende Forslag:
»Idet jeg tillader mig, for det Kongelige Danske Videnskabernes 

Selskab at fremføre et Andragende, vedkommende en Sag, som jeg trocr 
at kunne tillægge betydende Vigtighed og dybt indgribende Indflydelse 
paa den danske Literatur: maa jeg allerførst bede om Undskyldning, 
fordi personlige Omstændigheder, der ikke giörc mig til Herre over den 
fornødne Tid, node mig til at indskrænke Sagens Fremstilling til de 
vigtigste Hovedmomenters kortest muelige Berøring.

Det vil være de fleste af Selskabets Medlemmer bekiendt, at 
det, fra Begyndelsen af 1839 maanedlig udkommende „Tidskrift for 
Literatur og Kritik”, der traadte i Stedet for det i 10 Aar bestaaende 
„Maancdsskrifl for Literatur’’, i Aar skal ophore; og det vil ei være 
skiult for de med Tidens literaire og andre Forhold Fortrolige, at Ud
sigten til at cl andet dansk kritisk og videnskabeligt Tidsskrift af lignende 
Natur kunde afløse det indgaaedc, er meget mörk og ugunstig. I det 
jeg allene fremhæver denne Omstændighed som factisk, troer jog det 
aldeles ufornodcnt at udvikle eller bevise for et Samfund af Danmarks 
förste Lærde og Vidcnskabsmænd, hvor dybt og foleligt, hvor skadeligt 
i nærmere og fjernere Virkninger, Savnet af et frit, af I’arti-Anskuclser 
uhildet, af den indre videnskabelige Vægt og Auctoritet haaret og slottet 
Organ for den literaire og scientiliske Kritik vil blive for den danske 
Literatur, i alle dens Grene og Retninger. Uden en saadan uafhængig, 
selvstændig, videnskabeligt gyldig Kritik bliver Literaturen, i Stedet fol
det stedse mere forædlede Frugttræ, til et vildtvoxende, udarlcnde, af


