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Synspunkt, vi maa erkjende hele Naturen som Udtryk af disse
Love. Det er f. Ex. ikke nok, at vi kjende Forbrændnings- og Reductionsprocessens Love, vi ville ogsaa kiende deres Kredsløb
over hele Jordkloden; ja om muligt gjennem hele Solsystemet,
gjennem hele Universum. Men da ingen af de physiske Processer
foregaaer ganske isoleret, men i Sammenhæng med andre, saa
følger deraf, at den Videnskab, hvorom vi her tale, ikke kunde
deles i to Deele som Physiken selv; men at den maatte udgjøre en
eneste organisk Videnskab, hvortil Experimentalphysiken kun for
holdt sig som Middel. Brudstykker af en saadan Videnskab be
sidde vi, f. E. physisk Astronomie, Geologien, Metheorologien, men
den hele Videnskab existerer ikke endnu, og kan aldrig naaes paa
Erfaringens Vej. At Schelling paa den speculative Vej har leveret
et Forsøg, der, som saadant, har en uberegnelig Værdie, er bekjendt
nok; men til Udførelsen af dette Arbeide udfordres sikkert flere
lykkelige Geniers forenede Bestræbelser.
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rfaringen lærer, at der gives Legemer, som have den Egenskab,
under visse Omstændigheder at gaae over i Forbrændning,
uden nogen udvortes fra anbragt Ild eller Varme. Man har givet
disse Legemer Navn af sel vantændelige. Ghemisternes Iagt
tagelser have lært os adskillige saadanne at kjende; en bedrøvelig
Erfaring har gjort os opmærksomme paa andre. Man har med
megen Flid optegnet de Legemer, og deres Sammensætninger, der
have viist sig som selvantændelige. Saavel Phænomenets egen In
teresse, som ogsaa Sagens Vigtighed i det praktiske Liv, maatte
drive hertil. Men uagtet al den Flid man har anvendt paa at samle
Erfaringerne over denne Gjenstand, har man dog ikke været heldig
nok, til at give en almindelig Forklaring over den, en almindelig
Theorie af Selvantændelserne. Man har vel søgt at angive Aarsagen

E

FORSØG TIL EN NYE THEORIE AF SELVANTÆNDELSERNE

117

til nogle Selvantændelser i Særdeleshed, men paa en almindelig
Aarsag til Selvantændelserne synes man ikke saa meget at have
tænkt,1 og dog vilde det være meget vigtigt at vide den, da den ofte
frembringer saa farlige Virkninger, hvilke kunde undgaaes, naar
man forud saae dem.
Jeg troer at have været heldig nok til at finde en almindelig
Theorie af Selvantændelserne, ved Hjelp af hvilken man sættes i
Stand til, om just ikke strængt at beregne, dog med Grund forud
at gjette, hvilke Legemer ere selvantændelige.
Men førend vi gjøre noget Skridt videre frem, vil det være nød
vendigt, noget nærmere at bestemme Begrebet af de selvantændige
Legemer. Den Operation, vi i det daglige Liv kalde Forbrændning,
som med saa megen Heftighed virker paa vore Sandser og aftvinger
dem Opmærksomhed, kan ogsaa foregaae saa langsomt og være saa
svag, at vore Sandser slet ikke mere fornemmer den, men at den
kun ved Forsøg, og særdeles opmærksom Iagttagelse af alle Om
stændigheder, kan opdages. En saadan svag Forbrændingsproces
foregaaer paa Overfladen af alle brændbare Legemer, som staae i
Berøring med Luften. Paa de mindst brændbare blandt disse fore
gaaer den maaskee saa langsomt, at man først efter flere hundrede
Aar er i Stand til at bemærke et Spor deraf, paa andre derimod
foregaaer den saa levende, at vi bemærke et Lys paa deres Over
flade, især i Mørke. Vilde man tale om denne Art af langsom For
brændning, da maatte man paastaae, at alle Legemer vare selv
antændelige, forsaavidt de ikke ere forbrændte; men at dette ikke
kan være Gjenstanden for vores følgende Undersøgelse er let at
indsee. Men vi gaae endnu videre. Vi see nemlig i denne almin
delige Selvforbrændning meget ulige Grader, blandt hvilke Phosphorets er saa stor, at den giver et, Øjet mærkeligt, Lys, og en ved
Thermometret opdagelig Varme. Der er intet som hindrer i at
tænke os, i Rækken af disse almindelige Selvforbrændninger, ogsaa
saadanne, som virkelig gik over til Flamme. Ikke engang Selv
forbrændninger af dette Slags kunne være Gjenstanden for nær
værende Undersøgelse, da de blot vare at ansee som Grader af en
almindelig Naturoperation, og man strax besad deres Theorie, naar
man havde den almindelige Forbrændningstheorie.
Vor Undersøgelse gaaer derimod ud paa at opdage, hvorfor
1 De faa Forsøg, man hidtil har gjort paa at levere en saadan Theorie, ere saa ufuldkomne,
og have vundet saa lidet Bifald, at det vilde være unyttigt, her at prøve og gjendrive dem.
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mange Legemer, som for sig selv ere meget lidet brændbare, ved
at forenes med andre, som heller ikke besidde denne Egenskab i
høi Grad, kunde vorde meget mere brændbare end før, eller med
andre Ord, hvorledes Sammensætninger kunne yttre en større Be
stræbelse til Forbrændning end noget af deres Elementer. Vi tage
herved ikke blot Hensyn paa de Sammensætninger, som af sig selv
gaae over i Lue, men ogsaa paa dem, hvis Forbrændning foregaaer
langsommere, naar den kun er heftigere end Elementernes Selvforbrændning; thi da Forbrændningen med Lue blot er en højere
Grad af Forbrændning end den uden Lue, saa er det Theorien
umuligt at give en rigtig Forestilling om den ene uden ogsaa at
betragte den anden.
Vi maa endnu, for at forebygge al Misforstand, gjøre en Be
mærkning. Der kunde gives Omstændigheder, hvorunder flere
Legemer kunde være sammen uden Berøring, og hvor det ene dog
ved sin Virkning paa det andet bragte det i Brand. Af dette Slags
Omstændigheder vilde det være, naar man befugtede brændt Kalk
med Vand, hvorved det frembringer en stærk Varme, og nu lagde
et letantændeligt Legeme meget nær derved, hvorved det maatte
komme i Brand. En saadan Antændelse var nu i Grunden ikke
forskiellig fra enhver anden ved Varmen bevirket, og altsaa ikke
Gjenstanden for en egen Undersøgelse. Man havde kundet blande
det brændbare Legeme med Kalken, og derpaa befugtet den, og nu
vilde Antændelsen synes at komme af de blandede Legemers chemiske Vexelvirkning. Det er let at see, at en saadan Antændelse
kunde forvexles med dem vi undersøge, dersom man ikke obser
verede alle Omstændigheder nøje.
De senere Tiders Opdagelser have viist os en nye Naturlov, for
Legemernes Brændbarhed, den nemlig, at naar to Legemer ere i
Berøring med hinanden da vil det brændbarere blandt dem endnu
vorde mere brændbart, det mindre brændbare derimod vorde
endnu mindre brændbart. Denne Lov gjelder vel især om gode
Elektricitetsledere, men kan dog ogsaa fremvises hos de siettere,
skjøndt ikke i saa høj en Grad. I Følge denne Lov, maatte da en
hver Blanding af mere og mindre brændbare Legemer, virke stær
kere paa Luften, og frembringe en større Forbrændning, end de
hver for sig havde kundet tilvejebringe; thi vel taber det mindre
brændbare af sin Brændbarhed, men da dette oftest er meget lidet
brændbart, saa vilde det desuden kun virke lidet paa Luften, det
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mere brændbare derimod, som nu er blevet brændbarere end før,
vil virke desto kraftigere. Dog dette vilde ikke være tilstrækkeligt.
Den her omtalte Virkning vilde dog ikke være i Stand til at frem
bringe en mærkelig Forbrændning, men denne gjensidige Indvirk
ning af to Legemer er ikkun Spiren til en nye Virkning. Naar
nemlig to saadanne Legemer komme i Berøring med Vand, saa vil
dette derved mærkeligen forandres, og paa de Punkter, hvor det
er i Berøring med det mindre brændbare Legeme, give Vandstof,
ved det mere brændbare derimod Surstof, som da forbinder sig
med dette. Forestille vi os nu to Legemer af ulige Brændbarhed,
saa nøje blandede, at de næsten udgjøre en homogen Eenhed, ja
vel endog saa nøje, at de af Sandserne ikke kunde betragtes som
adskilte, og nu ligesaa fuldkomment blandede med Vand, saa indsee vi let, at Virkningen maa være desto stærkere. Tænker man
sig nu videre, at det af Vandet udviklede Vandstof opløser noget af
den ene Materie, at det deraf fremkomne Produkt, indtil en vis
Grad, kan opløses i Vandet, at denne Materie atter af de andre
Materier, hvoraf den er frembragt, vækkes til en endnu større
Brændbarhed, og at endeligen Luften kan komme til at berøre
den, saa har man et Begreb om, hvorledes Produktet af to Legemer
kan vorde i saa høj Grad brændbarere end de selv vare.
Svovlet giver, i sine Forbindelser med Alkalier, Jorde og Me
taller, et mærkværdigt Exempel paa denne Lov. Svovelet hører
vel til de Legemer, som i en højere Temperatur viser sig særdeles
brændbare, men i en lavere, saaledes som den hvori vi sædvanligen
leve, er det at betragte som et af de mindst brændbare. Man erin
drer sig kun at Syrerne i Kulden slet ikke virke derpaa, hvorimod
de forandre de fleste Metaller paa samme Maade som ellers Forbrændningen. Denne Svovelets Egenskab giver Anledning til et
interessant Forhold, hvilket best lader sig forestille i et Exempel.
Man tænke sig Svovel og Jern, ved en lav Temperatur, i Berøring
med en fugtig Luft, eller og ligefrem befugtet med Vand. I de første
Øjeblikke er Jernet at ansee som det meest brændbare, Svovelet,
som det der i mindste Grad besidder denne Egenskab. Følgen
deraf er, at Jernet vil vorde endnu mere brændbart, forvandle
Vandet i Surstof, og derpaa forbinde sig med det, medens Svovelet
vil vorde endnu mindre brændbart, og forvandle Vandet i Vandstof,
som i sit Udviklingsøjeblik strax opløser noget Svovel, og danner
svovlet Vandstof, hvoraf den største Deel bliver i Opløsningen.
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Herved have nu to nye Produkter dannet sig, paa den ene Side,
en Forbindelse af Jern og Surstof, eller Jernkalk, paa den anden
svovlet Vandstof. Nu have vi da fire Leed i Kjæden, hvoriblandt
Svovlet endnu vil være det mindst brændbare, derpaa følger Jern
kalken, saa Jernet, og endeligen det svovlede Vandstof, som det
meest brændbare. Men nu vil altsaa den svovlede Vandstof ved
Luftens Indvirkning begynde at forbrændes, hvorved der dannes
Svovelsyre, hvilken, som saadan, maatte træde op som det mindst
brændbare Leed i hele Kjæden, dersom den ikke forbandt sig med
Jernkalken, til svovelsurt Jern, men selv i denne Tilstand turde
det være at ansee som det negativeste (mindst brændbare) især den
Deel deraf som maatte have fundet fuldkomment forkalket Jern at
forbinde sig med. Det forstaaer sig, at man ikke maa tænke sig
denne Operation saaledes deelt i Perioder, som vi her have været
nødt til at fremstille den; thi saasnart det første Atom (at jeg saa
skal udtrykke mig) af Jernkalk og svovlet Vandstof er dannet, be
gynder strax det sidstes Forbrændning, og, umiddelbart derpaa,
den frembragte Svovelsyres Virkning paa Jernkalken, og saaledes
griber den ene Virkning beständigen ind i den anden, og alle udgiøre med hverandre et Continuum. Paa den her beskrevne Maade
bliver nu hele Massen i Virksomhed, indtil alt Jernet er forvandlet
til Jernkalk, alt Svovlet til Svovelsyre; det er, det Hele til svovel
surt Jern.1 Saa megen Virksomhed var der indsluttet i denne
Masse, indtil den naaede sit Maal, og hvor mange Kræfter sam
virkede ikke, for at bevirke den svovlede Vandstofs Forbrændning,
og dog er der en meget vigtig tilbage, som endnu ikke er blevet
nævnet, nemlig Varmen. Denne har her to Kilder, deels maa den
opstaae ved Forbrændningen af Massens brændbarere Deel, deels
maa den rejse sig af den indvortes Virkning i Massen. Hvorledes
denne sidste Varmefrembringelse nærmere skal forklares, lade vi
her være uafgjort, og ville blot bemærke, at den indvortes Virkning
i den galvaniske Støtte, hvilken beroer paa samme Grunde, lige
ledes er ledsaget af Varme, eller om man hellere vil, kan man, med
Berthollet, blive staaende derved, at enhver heftig chemisk Virkning
er ledsaget med Varme. Denne Varmeudvikling forøger endnu
Svovelvandstoffets Brændbarhed særdeles meget, og man kan be
gribe at denne kan nøde det til at bryde ud i Lue.
Spørge vi nu Erfaringen, saa finde vi at det svovlede Jern, be1 Det forstaaer sig, at dette kun gjelder om en vis Proportion mellem disse Bestanddele.
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fugtet, er i Stand til at bryde ud i en virkelig Forbrændning, fuld
komment overensstemmende med vores Theorie.
Den samme Theorie gjelder ogsaa om Svovelets Virkning med
Alkalier og Jordarter, dog have vi adskillige Punkter herved at op
lyse. Ved første Øjekast kunde man formode, at Svovelet i disse
Blandinger maatte ansees som det mere, Alkalierne, som de mindre
brændbare, efter at man i Almindelighed anseer Alkalierne som
aldeles ikke brændbare. Det var nu let, hertil at svare, at Svovelet,
i vores Atmosphæres sædvanlige Temperatur, viser sig som et af de
allermindst brændbare Legemer, at Alkalierne derimod synes at
lide en større Indvirkning af Luften. Dette Svar kunde heller ikke
ansees som ugyldigt. Ammoniaken viser en betydelig Brændbar
hed, man vil have fundet, at kaustisk Potaske, indsluttet i Surstofgas, forbandt sig med noget deraf, leed altsaa en svag Forbrændning,
og gik derved over til Kulsur Potaske, Alkalierne, og de alkalinske
Jordarter, befordrer i høj Grad Metallernes Reduction o. s. v. Men
vi kunne endnu gaae videre. Vi have udtrykt den Naturlov, hvorpaa vi grundede vores hele Forklaring, alt for eensidigt, og blot i
Chemiens Sprog, for ikke paa een Gang at have alt for mange For
hold at oplyse. Vi kunne nu fremstille denne Naturlov i et mere
almindeligt Udtryk. Vi have hidindtil kun tall om et chemisk For
hold mellem de berørende Legemer, og altsaa ikke havt andre end
chemiske Tegn, nemlig Brændbarheden, derfor. Men vi vide at
denne Formering eller Formindskning i Brændbarhed gaaer pa
rallel med en elektrisk Forandring, saaledes at det brændbarere,
hvis Brændbarhed forhøjes, vorder positivt, det mindre brænd
barere, hvis Brændbarhed formindskes, vorder negativt. Gaae vi
nu omvendt ud fra de os bekjendte elektriske Forhold, saa er der
nu vel ingen Tvivl om at jo Svovelet maa vorde negativt med Al
kalierne; thi vel have vi ingen bestemte Forsøg herover, men saa
meget er dog vist, at Svovlet hører til de aller negativeste Legemer,
Alkalierne derimod, ere det Positive langt nærmere. Resultatet er
altsaa ogsaa her, at Svovelet vorder negativt, og frembringer med
Vandet Svovelvandstof, at Alkaliet derimod bliver positivt mod
Svovelet, negativt mod Svovelvandstoffet, altsaa at denne sidste
Substants ogsaa her bliver den forbrændende, de andre Materier
derimod kun tjene til at forstærke dennes Forbrændning.
At Svovlet med Alkalierne danner Forbindelser, som med
megen Lethed forbrænde, dog uden Lue og stærk Varme, er be16
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kjendt. Alt hvad vi have seet om Svovelets Forbindelser med Al
kalierne, gjelder ogsaa om de alkalinske Jordarter, som i Grunden
ikke burde udgjøre en derfra forskjellig Klasse, hvilket jeg allerede
før har beviist i dette Selskabs Skrifter.
Et af de mærkværdigste Exempler, paa Selvantændelser, er
Pyrophoren, som netop fører sit Navn af dens Egenskab at an
tændes ved Berøring med Luften. Enhver veed, at det er blevet
beredt paa mangfoldige Maader. Den enkle Vej, hvorpaa en Al
chemist først fandt denne Sammensætning, er nu ganske forladt,
de vidtløftige og ængstlige Forskrifter man derpaa gav til dens
Tilberedning, ansees ikke mere for nødvendige. Vi vide nu at et
Salt, som indeholder et ildfast Alkali, især Potaske, forenet med
Svovelsyre, frembringer Pyrophorus, ved at glødes med en vis
Mængde af Kul, eller et kulholdigt Legeme. Svovelsyren i Saltet,
giver ved Glødningen, sin Surstof til Kullet, hvorved en Deel af
Svovelet bliver tilbage, i Forbindelse med Alkaliet. Desuden vide
vi, i Følge Thénards og Lampadius’s Forsøg, at Svovel, destilleret
med Kul, danner en højst flygtig og brændbar Materie. Det samme
maa skee her, hvor glødende Kul er i Berøring med det af Svovel
syren udbragte Svovel. Vi have altsaa, ogsaa her, opdaget til
strækkelige Aarsager til en Forstærkning af den chemiske Virk
ning. Kullet er her det meest negative, derpaa følger Svovelet, saa
Alkaliet, og endeligen kommer det flygtige Produkt, af Svovelet
med Kullet, hvilket uden Tvivl bestaaer af Svovel, Vandstof og Kul
stof. I tør Luft antændes denne Blanding ikke, men ved fugtig Luft,
eller naar man aander derpaa, hvis Luften er tør, gaaer det af sig
selv i Brand. Legemer af meget ulige Brændbarhed, og Vand,
vare her, som i de foregaaende Exempler Betingelsen for Selvan
tændelsen.
Phosphoret forholder sig med Alkalierne ligesom Svovlet.1 Det
udvikler Vandstof af Vandet, og danner, ved sin Opløsning deri,
phosphorholdig Vandstofgas, der, som bekjendt, er højst brændbar,
og ikke engang behøver Berøringen med den Blanding hvoraf den
opstaaer, for at antændes ved Luftens Berøring. Fra det Øjeblik at
1 Man kunde maaskee tvivle om Phosphoret ikke, selv i en temmelig lav Temperatur maatte
ansees som brændbarere end Alkaliet; men deels kan hertil svares, at Phosphoret viser sig kun
lidet brændbart paa den vaade Vej, deels kan erindres, at vi have substitueret et andet Begreb
for Brændbarheden, og at Phosphoret, i Følge dette sikkert maa vorde negativt med Alkaliet.
Desuden frembringes Alkalierne der hvor den positive Pol opvækkes i flydende Legemer, og
det er ogsaa derfor naturligt at de spille det positives Rolle.
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da der er dannet Phosphorvandstof, det er, fra det første Berørings
øjeblik mellem Phosphoret og Alkaliet, er dette det brændbareste,
og en Deel deraf forbrænder virkeligen og forvandler sig til Syre,
hvorved det endelige Produkt bliver phosphorsurt Alkali. At
alt dette ogsaa gjelder om de alkalinske Jordarter, forstaaer sig
af sig selv.
Mærkeligt er det, at Phosphor forenet med Svovel, tiltager i
Brændbarhed. Det samme gjelder ogsaa om Harpix og Phosphor.
Man har fundet, at disse Sammensætninger, i en vis Proportion,
ere flydende, og man har troet deraf at forklare deres større Til
bøjelighed til at indgaae i enhver chemisk Proces, altsaa ogsaa til
at gaae i Brand; men mange andre med dette beslægtede Phænomener lade sig ikke forklare paa samme Maade. Vi behøve, for at
overbevise os herom, blot at erindre os, at et Amalgam af Qviksølv
og Guld hurtigere forkalkes end det rene Qviksølv. Det samme
gjelder om alle andre, hidtil undersøgte flydende Amalgamer; men
da man ved de fleste af dem kunde anbringe samme Forklaring,
som over Phosphorets og Svovelets Forening, saa er Exemplet
taget af Guldamalgamet, det er af et opløst Metal, som er mindre
brændbart end Qviksølvet, det meest skikkede til at pege hen paa
den rette Forklaring af Phænomenet.
Naar man ved en Destillation, har decomponeret Blysukkeret
(æddikesurt Bly) saa beholder man et residium tilbage i Retorten,
hvilket ofte antændes ved Berøringen med den atmosphæriske Luft.
At dette Residuum bestaaer af en olieagtig Materie, af Bly, af lidet
Æddikesyre og af Kul, er neppe at betvivle. Det antændes altsaa,
efter samme Fremgangsmaade som Pyrophoret. Det samme gjelder
om flere Residuer fra Destillationen af æddikesure Metalsalte.
Brændte Bønner, branket Meel, og en talrig Flok af andre
ristede Plantematerier, meget tæt sammenpakkede, gaaer ligeledes
ofte over til en Selvantændelse. For at forstaae dette maa man vide,
at alle vegetabilske Legemer, ved en stærk Opvarmning decomponeres, hvorved der frembringes empureumatisk Olie, Vand, Æddike
syre og Kulstof. Ganske fri for Alkali kan heller ikke en saadan
Materie være, da man i alle, til Aske brændte Plantematerier op
dager Potaske, og ved de fleste dermed foretagne Destillationer
erholder nogen Ammoniak. Noget af den frembragte Olie er sik
kert yderst flygtig og brændbar, og kan næsten ansees som en
fortættet kulholdig Vandstofgas. Vi have altsaa i disse svedne
16*
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Plantematerier, ligesaavel som i de øvrige selvantændelige Lege
mer, en Modsætning af mere og mindre brændbare Bestanddele,
ledsaget med Fugtighed. Kiønrøg, befugtet med kogt Linolie og
indviklet i en Maatte, gaaer ligeledes af sig selv i Brand. Olien og
Kullet ere ogsaa her tilstede, men man tør med Grund formode at
den Sølverglød, hvormed Olien koges, heri spiller en Bolle med.
Man kunde endnu hertil sætte, at Olien under Kogningen noget
decomponeres, saaledes at deri frembringes, saavel nogen flygtig
Olie, som ogsaa liden Syre og Vand, der vel endnu turde opholde
sig med i Blandingen. Med Olie feedgjort Uld, Hamp, Koehaar, og
deslige, antænde sig ligeledes af sig selv, naar de ere tæt sammen
pakkede. Sammenpresningen har den Nytte, at den Varme, som
ved den begyndende Forbrændning opvækkes, ikke ved Luften
bortføres, men tjene til at befordre den videre Antændelse.
Naar man tillaver kogte Olier, hvilket sker ved at koge en feed
Olie over vegetabilske Materier, da finder man undertiden at den
fra Olien, ved Presning, næsten befriede Masse, af sig selv gaaer i
Brand, i Filtrerposen.
Den Art af Selvantændelser, som man maaskee mindst vil vente
forklaret, efter vores her angivne Theorie, er uden Tvivl den som
finder Sted i Masser af fugtigt Høe, Meel, Malt, Korn og andre
Plantefrøer. Det er imidlertid ikke saa vanskeligt, som det ved
første Øjekast turde synes, at forklare ogsaa disse Selvantændelser.
De finde kun Sted, naar disse Materier begynde at gaae over i
Gjæring. Men en Gjæring forudsætter altid en decomponibel (altsaa en sammensat) Subslants, og Fugtighed. Især er dette let at vise
ved den første Gjæring hvori Planterne overgaaer. Vi have kun
omhyggelige Undersøgelser om saadanne som kunne frembringe
Viin; men disse kunne her være os lærerige nok. Viingjæringen
udfordrer en Blanding af Sukker, af Ferment og af Vand. Fer
mentet er, reent taget, det samme som den saakaldede dyrisk
vegetabilske Substants, hvilken foruden Vandstof, Kulstof og Sur
stof, indeholder tillige noget Azot. Sukkeret derimod indeholder
kun de tre første Bestanddele. Modsætningen af Sukkeret og Fer
mentet synes at give Anledning til al den Bevægelse, som opstaaer
i denne Blanding, og det saa meget mere, da den ikke begynder
førend Fermentet har skilt sig ud af den chemiske Opløsning, og
blot mechanisk bliver blandet deri.1
1 At det ikke er Fermentets Udskillelse af det til Gjæring hensatte Fluidum, men blot For
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Sukkeret og Fermentet synes her at opvække en gjensidig Po
laritet hos hinanden, hvoraf Frugten er, at Sukkeret deels forvandles
i et brændbarere Legeme, nemlig Spiritus, deels i et mindre brænd
bart, nemlig Kulsyre. Af Fermentet synes derimod Æddikesyre og
Viinsteensyre at opstaae. Nøje nok kjende vi ikke Gjæringen, for
at have fuld Vished om alt dette; men her maa det være os til
strækkeligt, at vi have Grund til at antage, at den meget levende
Bevægelse, som foregaaer under Gjæringen, bevirkes ved Mod
sætningen, af den gjærende Materies nærmeste Elementer mellem
sig, og de af disse ved Gjæringen udviklede nye Produkter. Det
samme som foregaaer under Viingjæringen foregaaer ogsaa i den
begyndende Vegetation, naar man siger at Plantefrøerne spirer;
thi det er Chemien ikke vanskeligt, at opvise samme Bestanddele
og samme indvortes Bevægelse, som hvoraf Viingjæringen har sin
Oprindelse. At Gjæringen i Høet foregaaer paa samme Maade, tør
vi vel efter Analogien slutte, skjøndt vi her mindre ere i Stand til
at give umiddelbare Beviis derfor. Have vi heri seet rigtigt, saa
have vi Ret til at antage, at Gjæringen er en Operation, fuldkommen
liig den der begynder de andre Selvantændelser, hvormed vi have
gjort os bekjendt.
At den samme Forklaring kan anvendes paa den Heede og An
tændelse, som ofte finder Sted i Dynger af Gjødning, er let at indsee.
Blandt de mærkværdigste Selvantændelser høre de som finde
Sted ved Sammenblandingen af Olier med concentreret rygende
Salpetersyre. Dog vil det neppe være mueligt herom at gjøre sig
en rigtig Idee, uden overhovedet at betragte Syrernes Forhold til
de brændbare Fluida i Almindelighed.
Vi have hidindtil tilbageført alle Selvantændelser til een Hovedaarsag, at nemlig uligeartede Legemer, ved deres gjensidige Be
røring, ere i Stand til at frembringe Forandringer i hinandens
Brændbarhed, og vi fandt at denne Forandring egentlig var en
elektrisk Proces. Det samme er Tilfældet her. Maaskee vi, ved at
gjøre os dette Forhold tydeligere kunde være i Stand til endnu at
kaste noget Lys paa de foregaaende Forklaringer.
Den Lov, hvorpaa vi hidindtil have beraabt os, er egentlig en
Grundlov for al elektrisk Virkning. Vi vide nemlig, af de meest
ligefrem elektriske Forsøg, at et positiv elektriseret Legeme op
andringen i Berøringsmaaden, som foraarsager Gjæringen, kan sees deraf, at denne slet ikke
finder Sted, naar man, ved et Filtrum, borttager det ¡blandede Ferment derfra.
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vækker, i den nærmeste Deel af et uelektriseret, den negative
Elektricitet, og omvendt, at et negativt opvækker den positive.
Antage vi nu, at alle Legemer, i deres indvortes Natur, have en
større Tilbøjelighed til enten at vorde negative eller positive, saa
følger ogsaa, at naar to Legemer, af ulige Natur, komme i Berøring
med hinanden, saa maa det, hvis Bestræbelse til den positive Til
stand er størst, opvække sin Modsætning, det er Bestræbelsen til
det negative, i det andet Legeme, som desuden blandt disse to er
det negativere, hvorimod omvendt, det negative opvækker en større
Bestræbelse hos det meest positive, til endnu at vorde mere positivt.
Vi vide ligeledes, at den Deel af det uelektriserede Legeme, som er
længst fra det elektriske kommer i den Tilstand som er den nær
mere Deels modsat, altsaa lig det elektriske Legemes egen Elek
tricitet. Vi vide endog, at, hos de siettere Ledere, det Positive og
Negative oftere kan afvexle mellem hinanden og blive i denne Til
stand. Dette lader sig fortrinligen anvende paa Syrernes Virkning
med de brændbare Fluida, der alle ere slette Ledere, kun maa vi
herved ikke glemme, at de samme Forhold, som vise sig udvortes
i de sædvanlige elektriske Forsøg, gjentages indvortes i alle Be
røringer; ligeledes maa vi lægge Mærke til, at den elektriske Meddeeling frembringer den modsatte Virkning af Fordelingen, og at
den chemiske Forening i Berøringsvirkningerne træder i Med
delingens Sted.
Nogle Exempler ville tjene til at oplyse dette Forhold. Viingeist,
bragt i Berøring med Syrerne, forandres til Naphta, som er mere
flygtig og mere brændbar. Ved første Øjekast kunde det synes til
strækkeligt til Forklaringen, at her Viingeisten, som en meget
brændbar Materie, ved sin Berøring med Syren, som et allerede
forbrændt Legeme, maatte derved tiltage i Brændbarhed. Men vi
maa endnu nøyere betragte hele Operationen, for at finde den fulde
Sammenhæng. Vi ville i denne Hensigt sammenligne to Maader
at tilvejebringe Naphta paa. Den ene, skjøndt en gammel pharmaceutisk Operation, synes ganske skabt til at oplyse vores Theorie.
Man gyder concentreret rygende Salpetersyre i et Glas, derover
gydes Vand, og over dette atter Spiritus, saaledes at de ikke blande
sig med hinanden. Lader man nu disse tre Lag, af flydende Lege
mer, staae roligen over hinanden, saa vil man snart see en stor
Forandring foregaae. Medens Salpetersyren i sin Berøringsflade
med Vandet, forandrer sin røde Farve til blaa, og ligeledes for
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andres længere ned ad, begynder Viingeisten at vorde melket og
uklar, og blandet med Striber, som befindes at være Naphta.1 At
herved foregaaer en Fordelning, Afvexling af modsatte Virkninger,
i Viingeisten, sees tydeligt; men hvorledes denne Fordelning i øv
rigt er beskaffen, er herved endnu ikke oplyst. Imidlertid have vi
andre Erfaringer om Naphthaens Frembringelse, som ikke lade os
i Tvivl herover. Blandes Viingeist med concentreret Svovelsyre,
saa forvandles ogsaa en Deel deraf til Naphta, men man finder til
lige, at noget af den decomponeres, saaledes at man i Stedet for
Viingeisten faaer Naphta, en Sort Harpix og Æddikesyre, tillige
med noget Vand. Vi kunne heraf slutte, at det som i Forsøget med
Salpetersyren og Viingeisten frembragte Uklarheden var en frem
bragt harpixartig Materie, og vi have tillige Grund til at formode,
at noget af Viingeisten er gaaet over til Æddikesyre. Vi have ogsaa
virkelige Forsøg over det som foregaaer ved en ligefrem Blanding
af Viingeist og Salpetersyre, som ganske bekræfter vores Formod
ning. Vi kunne nu letteligen gaae over til det bekjendte Forsøg
med Oliernes Antændelse, ved Hjelp af Salpetersyren, hvilket vi
skylde en af vore berømteste Landsmænd. Alle concentrerede
Mineralsyrer, men allermeest Salpetersyren, har den Egenskab, at
frembringe Harpix med de ætheriske Olier. I det denne Harpix
frembringes, danner sig ogsaa nogen Æddikesyre, hvilket man
allerede ved Lugten kan bemærke, og ligeledes en meget flygtigere
Olie, end den, hvorpaa man lader Salpetersyren virke. Denne sidste
Frembringelse er ikke noksom blevet observeret; men den tilkjendegiver sig tydelig nok ved sin Lugt. Den fortjente, ved en Destillation
at skilles derfra, for nærmere at undersøges. Det er at formode, at
den vil forholde sig til Olierne, som Ætheren til Viingeisten, og at
den maaskee endog kunde vorde en udmærket medicinsk Substants.2
De her beskrevne Virkninger forekomme ganske almindeligen,
ved de stærkere Syrers Virkning paa Olierne; men til at frembringe
en stærk og levende Selvantændelse udfordres mere. Kun den con
centrerede rygende Salpetersyre, og kun visse Olier, ere dertil skik
kede, fordi deres Vexelvirkning foregaaer med saa stor Hurtighed.
1 En meget nøjagtig Beskrivelse over denne hele Operation findes i Crells neuesten Ent
deckungen etc. 5ter Band.
’ Den Rigdom af nye Undersøgelser, hvortil her gives Anledning, har jeg, efter lang Tid, først
nu igjen tilbagekaldet i min Erindring. Jeg tør love, at det ikke skal vare længe, førend jeg har
anstiftet de dertil nødvendige Forsøg.
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Blandingen maa foregaae i nogenlunde store Masser; thi ellers er
Luften i Stand til, for let at afkjøle den allerede varme Masse, og
bortføre den allerede dannede Olieæther (man tillade mig dette
Navn). Om andre Forsigtighedsregler, som mere gjelde Experi
mentator end Experimentet, ville vi her naturligviis ikke tale. Det
er os nok at, ogsaa ved denne Selvantændelse, et mindre brændbart
Legeme bevirker en større Brændbarhed i et andet, selv mere for
brændeligt, og at der under denne Virkning opstaaer nye Sammen
sætninger af ulige Brændbarhed, som tjene til at forstærke det Heles
Virkning. Det maa kun endnu anmærkes, at Varmen som opstaaer,
ved Vexelvirkningen mellem Syrerne og de brændbare Fluida, er
særdeles betydelig, saa at mange have troet at burde tilskrive den
allene al Selvantændelsen, men da vi tydeligen have viist flere Aarsager dertil, da man desuden, strængt taget, ikke veed at forklare
hvorfra Varmen kommer, ved Syrernes og de brændbare Fluida
Indvirkning i hinanden, førend vi kjende deres Forhold som posi
tive og negative, saa ere vi vel berettigede til blot at betragte dem
som Befordringsmiddel for Forbrændningen, paa samme Maade
som vi have forklaret ved Blandingen af Svovel og Jern.
Af de øvrige Selvantændelser, ville vi endnu kun erindre os
een, den nemlig, at fugtigt Salpetersurt Kobber, indviklet i Stanniol,
ophedes og gaaer over i Forbrændning. Her forkalker sikkertTinnet
sig paa Salpetersyrens Bekostning, hvorved dannes Salpetergas, og
sandsynligviis Ammoniak, som naar Tinnet opløses i Salpetersyre.
Salpetergasen vorder ikke strax frie, men bliver uden Tvivl i For
bindelse med Kobberkalken, medens den kan tiltrække Surstof af
Atmosphæren, og forbrænde. Ved sin Berøring med de andre Ma
terier vorder den endnu mere brændbar, og Varmen som udvikles
under. Foreningen af Salpetersyrens Surstof og Tinnet befordrer
den endnu mere.
Af alt hvad vi nu have undersøgt, synes det, at vi med Rette
kunne uddrage følgende Resultater:
1) At Selvantændelserne foraarsages, ved den forøgede Brændbar
hed som et mindre brændbart Legeme frembringer i et mere
brændbart.
2) At Vandets Nærværelse er en af Betingelserne for Selvantæn
delserne.
3) At der kun frembringes levende og stærke Selvantændelser, der

FORSØG TIL EN NYE THEORIE AF SELVANTÆNDELSERNE

4)
5)

6)

7)

129

hvor de første Grundelementer ere eller have været i Stand til
at frembringe nye Produkter, af en endnu større Brændbarhedsforskjel.
At Selvantændelserne følgeligen flyde af en, i Følge Legemernes
Sammensætning nødvendig, indvortes chemisk Bevægelse.1
At denne chemiske Virkning er accelereret, fordi den ene Im
pulsion deri tjener til at forstærke den anden.
At en mangesidig Berøring af Elementerne befordre denne
voxende Forstærkning, af Delenes Bestræbelse til Selvan
tændelse.
Men at en fuldkommen chemisk Homogennitet i et Legeme
ikke kan frembringe en Selvantændelse, som de her omtalte.

Af den her fremsatte Theorie lade sig adskillige Forsigtigheds
regler uddrage. Hvis disse ere mindre bestemte end mange ønske
dem, saa har dette blot sin Grund i Tingens Natur; thi kun de
heftige Selvantændelser ere farlige, de mindre heftige derimod ere
ikke at befrygte, fordi de ei frembringe Lue, eller Hede nok til at
antænde andre. Saa meget kan imidlertid bestemt siges, at det kun
er Sammenhobninger af uensartede Materier, hvoraf man har Fare
at frygte. Men denne Klasse er større end man maaskee troer, da
alle organiserede Legemers Dele og Bester henhøre dertil. Kun
befugtede eller med Vand ellers forbundne Legemer ere tilbøjelige
til Selvantændelser. Men hos Legemer der indeholde megen frie
Kulstof, behøves kun meget liden Fugtighed hertil. I denne Klasse
henhøre alle organiske Legemer, som have udstaaet en Hede, hvor
ved de ere bievne brankede. Saadanne Legemer maa udluftes og
tørres, før de pakkes sammen. Legemer hvori brankede Olier ere
i Berøring med Kul, Hør, Hamp og de fleste andre Substantser af
den organiske Natur, maa ikke opdynges i store Masser. Derfor
bør malet og tjæret Lærred eller Toug ikke sammenvikles og ind
pakkes før det er fuldkomment tørt. Fuldkommen tørre eller fuld
kommen vaade Legemer ere ikke farlige Selvantændere, det er
derfor kun de fugtige man har at frygte for.
Endnu kunde Læseren ønske at see Forklaringen over det
Phænomen, at undertiden Mennesker ere gaaede i Brand af dem
selv, og ere bievne fundne næsten ganske fortærede, af den Brand
1 Analogien mellem alle disse Vii’kninger og Gjæringen er paafaldende. Man kunde ogsaa
meget godt udstrække Navnet Gjæring til dem alle og man vilde være i Stand til at anføre mange
Exempler af de gamle Chemister, til Fordeel for denne Talebrug.
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der var opstaaet i deres eget Legeme. I Følge det Foregaaende, vil
ingen tvivle om, at jo alle Betingelserne for en saadan Selvan
tændelse findes forenede i det menneskelige Legeme. Men disse
findes saavel i det sunde som i det syge og bevirke uophørligen en
Operation som ligner Forbrændningen. Det er altsaa blot Spørgsmaalet, hvoraf kommer den udmærkede Heftighed, hvormed den
nu og da, men kun sjeldent bryder ud. Dette kan neppe besvares,
uden en langt nøjere Kundskab om alle Omstændigheder, der led
sage dette Phænomen, end de hvoraf vi nu ere i Besiddelse. Des
uden er Forklaringen over denne Art af Selvantændelser, mere en
Gjenstand for den specieliere Undersøgelse af det dyriske Legemes
Love, end for Læren om de almindelige Naturlove. I den sidste
have vi allerede gjort mange Skridt til Vished, hvor vi i den første
kun øjne Mueligheder.
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pothekernes Tilstand i et Land er uden Tvivl af største VigtigIJi hed. Uden paalidelige Lægemidler maa den herlige Kunst
at helbrede ofte fejle sit Maal og altid hindres fra at skride frem til
større Fuldkommenhed; thi ere Lægemidlerne ikke altid rigtigt
tillavede, saa kan Lægen hverken med Sikkerhed forudberegne
deres Virkning, eller, til sin Videnskabs Fremskridt, drage Slut
ninger af sine Erfaringer derover. Apothekerens og hans Med
hjælperes Uduelighed er følgeligen altid farlig og kan ofte berøve
Landet en Borger, en Familie sin Støtte, ja endog Staten sit Hoved.
En bedre Underviisning for Apothekerkunstens Dyrkere, en stren1 [Forslaget er indsat i en redaktionel Anmeldelse af E. A. Scharlings : »Bidrag til at oplyse
de Forhold, under hvilke Chemien har været dyrket i Danmarkc. Det er forsynet med føl
gende Note:]
Dette Forslag fandtes i Copi blandt efterladte Papirer, der efter Minister Ernst Schimmel
manns Død benyttedes som Makulatur. Sch. var i sin Tid en af den unge Ørsteds varmeste Vel
yndere, og sandsynligt, at Ørsted har leveret ham Copien til sit Forslag, fordi han ventede hans
Medvirkning til dets Fremme. Da Anm. i sin Tid viste Ørsted dette og det længere nedenfor
aftrykte Forslag, gjenkjendte han dem begge som sine egne.

