
OM MAADEN HVORPAA
EN LÆREBOG I NATURLÆREN BURDE AFFATTES

UNDERSØGELSER
OVER VANDETS SAMMENTRYKKELIGHED1

1 [Se dette Binds P. 211.] 2 [Se Fortalen til H. C. Ørsted: Videnskaben om Na
turens almindelige Love. Kiøbenhavn 1809. 3. Bind i denne Udgave.

(VIDENSKABERNES SELSKABS OVERSIGTER. 1817—18. P 8—12.

F professor og Ridder Ørsted har forelagt Selskabet to Afhand
linger, af hvilke den ene var Begyndelsen til en Række af Af
handlinger over Maaden hvorpaa en Lærebog i Naturlæren burde 

affattes, den anden indeholdt en Undersøgelse over Vandets Sam- 
mentrykkelighed.

Det er noksom bekiendt, hvilken Mængde af Lærebøger i Phy
siken, der i en Række af Aar er udkommet i Europas forskiællige 
Lande. Endskiønt der i disse, selv i dem fra samme Tidsalder, ikke 
findes faa Uligheder i Meningerne om Tingenes Aarsager, saa synes 
dog Uligheden i Behandlingsmaaden at være langt større. Ikke 
engang i Henseende til det Omfang man vil give Videnskaben, har 
man kundet forene sig. Medens Nogle derfra vilde udelukke, saa 
vel det, der lader sig afhandle i den anvendte Mathematik, som det 
der hører til Chemien, gaves der Andre, som ikke blot optoge alt 
dette i Physiken, men endog føiede Læren om Jordklodens Tilstand 
og en Udsigt over Verdensklodernes Bevægelseslove til. I Henseende 
til Inddeelningen og Materiernes Orden var man ikke mindre uenig; 
men især syntes der at herske stor Tvivl over Maaden hvorpaa de 
Naturlove der kunne modtage et mathematisk Udtryk skulle frem
sættes og beviises i Physiken. Alle disse Gienstande fremkalde en 
Mængde af Spørgsmaal, som Forf. vil søge at besvare i en Følge af 
Afhandlinger. Denne første har til Øiemed at viise hvad der bør 
forstaaes ved Physik. Forf. søger her udførligt at retfærdiggiøre 
den af ham allerede i andre Skrivter2 fremsatte Bestemmelse, i Følge 
hvilken Physiken erVidenskaben om Naturens almindelige Love, 
og derfor erholder Navnet almindelig Naturlære. Men ved dette 
Navn indskrænker han ikke Videnskaben til det snævre Omfang, 
som adskillige tydske Forfattere have afgrændset ved samme Navn, 
men optager ogsaa deri Læren om Electriciteten, Magnetismen, Lyset,
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Varmen og de chemiske Forbindelser, saasom disse alle umiddel
bart følge af almindelige Naturkræfter. Selv de forskiællige Stoffers 
Egenskaber vil han, fra dette mere omfattende Synspunkt, have 
betragtet som eiendommelige Yttringer af de almindelige Natur
kræfter, der i ethvert af dem vise sig paa et særegent Trin af Ud
vikling og Styrke. Da Forf. allerede tidligere i adskillige Skrivter 
har søgt at viise at de electriske Kræfter ere de samme som de 
chemiske, kun i en friere Tilstand, og da han tillige har fremsat 
den Lære at Magnetismus, Lys og Varme ere Virkninger af samme 
Kræfter, saa følger deraf, at alt det i Physiken, derei er Bevægelses
lære, tilsammen danner een sammenhængende Kraftlære eller 
C h e m i e i Ordets meest udstrakte Betydning. Den første af disse den 
almindelige Naturlæres Dele omfatter da de udvortes Forandringer, 
den anden de indvortes. At der til disse to Hovedstykker ikke kan 
føies noget tredie undtagen Læren om Kræfternes og Bevægelsens 
Forening, f. Ex. i Lyset og i Straalevarmen, er aabenbart. Men om 
denne Lære skal udskilles fra det Øvrige, som et selvstændigt 
Hovedstykke, eller indsluttes i Kraftlæren, lader sig maaskee ikke 
ganske afgiøre førend Naturlæren har naaet et langt høiere Fuld
kommenhedstrin.

Forf. agter, saa snart skee kan, at levere Fortsættelsen af disse 
Undersøgelser. Han har dermed til Hensigt, at indlede en Under
søgelse over denne Gienstand blandt Physikerne, og troer at det 
vilde være til betydeligt Gavn for Videnskaben, om man kunde for
ene sig over den Form og Sammensætning en Lærebog i Viden
skaben burde have. Samtlige Lærde i Faget vilde da arbeide i 
Fællesskab paa dens Forfuldkomning, og saaledes vilde med Tiden 
et Værk udvikle sig, hvori man saae et fuldstændigt Billede af Viden
skaben i den givne Tidsalder. Forf. mener nalurligviis ikke at alle 
Lærebøger i Faget skulde have samme Indretning; denne kan for
andres efter Foredragets forskiællige Øiemeed; men i de Lærebøger, 
der intet andet Øiemeed havde, end en grundig Fremstilling af 
Videnskaben mener han at altid samme Indretning og Fremgangs- 
maade skulde vedligeholdes, naar de Lærde først vare komne over
ens i at erkiende dens Rigtighed. Men en saadan Enighed angaaende 
en Theorie af Lærebøger holder han for ligesaa muelig, som den 
Enighed der hersker blandt Physikerne angaaende saa mange andre 
Theorier.

Uagtet vi allerede ere i Besiddelse af saadanne Beviser for 
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Vandets Sammentrykkelighed, at denne ikke mere kan betvivles, 
saa vedblev dog Størrelsen af den Sammentrykning Vandet ved en 
vis Kraft kunde lide, og Loven hvorefter denne Sammentrykning 
rettede sig, at være Uvisheder, og det meget betydelige Uvisheder 
underkastede. Vel antoge adskillige Mathematikere og Physikere 
at Vandets Sammentrykning forholdt sig, som de sammentrykkende 
Kræfter, men de Ab ich-Zi ni merma ri riske Forsøg, den eneste Række 
af Forsøg man havde over Vandets Sammentrykning ved ulige 
Kræfter, syntes aldeles at modsige denne Mening, hvorfor ogsaa 
Gehler, i den Beretning han i sin Ordbog aflægger over Forsøgene 
angaaende Vandets Sammentrykning, udtrykkeligen siger at man 
ikke havde kundet opdage nogen Lov i de herved forekommende 
Størrelser. Samme Dom have ogsaa alle andre Physikere fældet 
over Udfaldene af de Abich-Zimmermannske Forsøg.

Prof. Ørsted foretog sig paa ny at giennemgaae disse, og fandt 
derved til sin Overraskelse at Beregningerne over Forsøgenes Ud
fald, endskiønt af den letteste Art, vare i den Zimmermannske Bog 
forvirrede ved følgerige Feil. Ved at rette disse viiste det sig at de 
beskrevne Forsøg ikke godtgiøre at ukogt Vand er mindre sammen- 
trykkeligt end kogt, men at det tvertimod, som man burde vente 
det, var mere sammentrykkeligt. Det viiste sig ligeledes at Sam
mentrykningerne, saa vidt Forsøgene ikke vare anstillede med de 
største Kræfter, der maaskee kunde sammentrykke Stempelet selv, 
forholdt sig som de sammentrykkende Kræfter. Dette foranledigede 
Forfatteren til at lade indrette en Maskine for Vandets Sammen
trykning. Denne bestod af en viid men meget tyk Messing-Cylinder, 
og et snævert Rør med et Stempel til Vandels Sammentrykning. 
Man kunde formedelst denne Indretning nu sammentrykke Vandet 
ved en meget ringe Kraftanvendelse, og maale meget smaa For
andringer i Vandets Rum. For at maale den sammentrykkende 
Kraft, hvilket, formedelst Gnidningsmodstanden ved Stemplet ikke 
nøie nok kan skee umiddelbart, anbragtes i Vandbeholdningen en 
Aabning, hvori et snævert og stærkt Glasrør var indskruet. Dette 
var fyldt med Luft, som ved Størrelsen af sin Sammentrykning, i 
Følge den Mariottiske Lov, viiste Størrelsen af den trykkende Kraft. 
Ved dette Redskab fandt han at Vandets Sammentrykning virke- 
ligen forholdt sig som Luftens, altsaa som de sammentrykkende 
Kræfter. Størrelsen af denne Sammentrykning var ved 12° efter 
Hundreddeels-Thermometeret omtrent 0,00012 for et Tryk liig At-
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mosphærens, dog har Forf. foresat sig over dette Punkt endnu at 
fortsætte Forsøgene. Forf. har ogsaa udstrakt sin Critik til Cantons 
Forsøg og viist at en rigtig Vurdering af Varmens Indflydelse i 
samme, vilde give en større Sammentrykkelighed for Vandet end 
den som den engelske Physiker deraf har sluttet. Da De la Place 
har lagt de Canto nske Forsøg til Grund ved sine Beregninger over 
Lydens Hastighed i Vandet, saa maa hans Bestemmelse herover 
berigtiges efter disse nyere Forsøg.

BERETNING OM UNDERSØGELSER PAA BORNHOLM1

1 [Samme Emne udførligere behandlet i: Beretning om en Undersøgelse over Bornholms 
Mineralrige udført 1818 efter Kongelig Befaling gjennem Rentekammeret af H. C. Ørsted og 
L. Esmarch. Kiøbenhavn 1819. Se denne Udgaves Bd. 3 ]

TANKER OVER MULIGHEDEN AF AT GIØRE TRÆETS 
BEDSTE CHEMISKE ANVENDELSE MERE ALMINDELIG

(VIDENSKABERNES SELSKABS OVERSIGTER 1818—19. P. 13—15)

UJrofessor og Ridder Ørsted har forelagt Selskabet en Beretning 
1 over de Undersøgelser, han i Selskab med Justitsraad Esmark 
og Studiosus Forchhammer i Sommeren 1818 havde anstillet paa 
Bornholm. Af alle tidligere Undersøgere, som derom have be- 
kjendtgjort Noget, var Sydegnen af denne Øe bleven betragtet som 
Fløtsbjerg og Vestkysten som opskyllet Land. Denne Forestillings- 
maade var af betydelig practisk Indflydelse. Medens Øens Beboere 
søgte Steenkul paa Vestkysten, hvor underjordiske Kul virkeligen 
fandtes, raadte Mineralogerne, at søge dem paa Sydkysten, hvor en 
Skiferformation findes. De underjordiske Kul paa Vestkysten, som 
forefundne i opskyllet Land, erklæredes for Brunkul. Ved de her 
anmeldte Undersøgelser viiste sig nu, at Sydegnen bestaaer af 
samme Overgangsformation, som den der findes i Sverrig og Norge; 
men at Vestkysten, under et Dække af opskyllet Land og forstyrret 
Fløtsbjerg, nær sin Overflade bestaaer af Fløtsbjerg. Kullene fore
komme i de samme mangfoldigen afvexlende Lag, som de egentlige 
Steenkul, og findes tildeels mellem Sandsteen og Skiferieer. Hvor 
dette ikke finder Sted, ligge Kullagene mellem Sand og Leer, der 
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