
5) At en Deel af Blodet fra Huud og Mufkelfyflemet fores hen 
til Leveren.

Endeiigen underföger Forf. de muelige Betingelfer, fom 
kunne beftemmc dette eiendommelige Venefyflems Udvikling, og 
antager

4) at en mindre fuldkommen Udvikling af Refparations- og Huud* 
fyfleniet beflemmer Oprindelfen og Udviklingen af dette Ve- 
nefyflem<

Profeflor og Ridder Örsted har Tid efter anden forelagt 
Selfkabet en Række af Underfögelfer over Magnetismen, hyoryed 
der godtgjöres at de magnetifke Virkninger frembringes ved famme 
Kræfter fom de electrifke. Allerede længe have adlkillige Natur- 
granfkere formodet denne Sammenhæng; men hverken havde de 
afgjörende Bevifer derfor, ei heller gjettedo man. det Forhold 
mellem Electricitet og Magnetisme, fom Forfogene nu haVe Viift 
os. Forfatteren felV havde allerede for lang Tid fiden antaget et 
Syflem, i Folge hyilket alle indvortes Virkninger, i Legemerne, 
fom Electricitet, Magnetisme, Varme? Lys, faavel fem og de 
cliemifke Forbindelfer og Adfkillelfer beroe paa famme Grundkræf— 
ter. Dette Syflem, Tom han allerede tidligere i enkelte Afhand
linger har foredraget, har han i fine Ansichten der chemischen 
Naturgesetze, der udkom 1812 fuldflændigere udviklet, og kom 
allerede den Gang til det Refultat, at Magnetismen maatte frem
bringes af de electrllke Kræfter i deres meeft bundne Tilftand. 
At bekræfte denne Tanke yed Forfog, forellillede han fig i lang 
Tid vanfkeligere end Udfaldet fiden vifte at det Var. Han over- 
loed fig derfor til andre Underfögelfer, indtil han ved fine Forelæs
ninger over Electricitet, Galvanismus og Magnetismus i Foraaret 
1820 atter kom til at forlolge denne Tanke. Han opdagede nu? 



at den LeJer, fom forbinder de to modfatte Poler af den galva- 
nifke Kjæde, og hvori al den Virkning, fom ved noget Slags 
Electrometer kan opdages, er forfvunden, udover en mægtig Side
virkning , hvorved den fætter Magnetnaalen i Bevægelfe. Denne 
Virkning gaaer lige let for fig, enten Rummet mellem Lederne 
og Magneten blot er opfyldt med Luft, eller med andre Legemer. 
Man liar anbragt mellem Lederen og Naalc-n Vaud, Glas, Metal
ler, Harpix, fortkjellige Steenarter, uden at mærke nogen For- 
ikjæl. Virkningen gjennemtrængte lige let alle de Fortoget un- 
derkafiede Legemer, undtagen Jernet., der felv Ietteligen antager 
faa megen Magnetisme at denne kan virke med; men ogfaa kun. 
for faa vidt delte tkeer gjör Jernet Undtagelfe. Ved denne Evne, 
at gjennemtrænge ined lige Lethed alle Legemer, flemmer denne
Virkfomhed ganfke med Magnetismen, og udmærker fig fra Elec
tri citeten , Galvanismen, Lyfet, Varmen, kort fra alle andre 
Virkfomheder, tom vi i vore Forfög formaae at fremkalde, og 
nærmer fig til Tyngden, fom uophørligt gjennemtrænger Alt, men 
af os ligefaa lidet kan frembringes, fom forftærkes eller fvækkes.

Denne Virkning af den forbindende Leder beflaaei' ikke i 
en faadan Kræfternes Fordeelning, fom den vi kjende i Magne
ten, men den beflaaer i et dobbelt Kredslob af magnelitke Virk
ninger rundt om den forbindende Leder, faaledes at den ene af 
de to magnetilke Kræfter virker fra höire til venflre, medens den 
anden virker fra venflre til höire. Uagtet man til Forfogenes
Forklaring ikke behöver at antage Andet end dette dobbelte Kreds
lob, faa har dog Forfatteren troet, at Foreningen af eil frein- 
tkridende Bevægelfe og en Kredsbevægelfe maatte danne en Vin- 
dellinie (en Spiral). Under denne Forudfætning antager han, at 
de eleclritke Kræfters Bane i Lederen er en Vindellinie, fom 
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med Henfyn paa den uden for Kjædcn flaaende Betragter gaaer 
fra Venflre til Höire. I denne Linie gaaer hver af de to elec- 
trifke Kræfter felv fra Venflre til Höire for en Iagttager fom ven
der fit Anfigt til den Side, hvorfra Kraften kommer. Alt dette 
forudfat, fraflödes Magnetnaalen« Nordende af den negative Elec
tricitet og tiltrækkes af den pofitive. Naturligviis flaaer Magnet- 
naalens Sydende i famme Forhold til den pofitive Electricitet.

Hvad vi her for Öieblikket kalde Electricitet, er det ikke i 
Ordets flrængere Betydning; thi den Kraft, fom i den aabne 
Galvanitke eller electriike Kjede virkede paa en eiendommelig 
Maade, under en eiendommelig Form, fom vi kalde den elec— 
tritke eller galvanitke, virker her under en ganlke anden Form, 
fom vi meeft paffende kalde den magnetilke: da imidlertid Mag
netismen virker under den rette Linies Form, det vil lige at de 
modfatte Kræfter lkille fig beftemt i modfatte Retninger, Kræf
terne derimod her uophörligen ftrömme i hinanden, og udgjöre 
et Kredslob, faa har Forfatteren kaldet den heromhancllede Virk
ning Electromagnetismen.

Efter at have gjort denne Opdagelfe anfiillede Forfatteren 
Forfog med lette bevægelige galvanitke Apparater, og fandt at de 
gantke forholdt fig faaledes til Magneten, fom den opdagede Lov 
lod forudberegne. Derimod vifte de Redtkaber, han tilveiebragte, 
fig hverken bevægelige eller virkfomme nok for at fættes i en 
beftemt Stilling ved Jordens Magnetisme, eller til at folge den 
Indvirkning andre forbindende Ledere maatte have derpaa. Me
dens han endnu fyflelfatte fig hermed, udfandt Ampere, Medlem 
af det Parifer Academic, en beqvexn Indx’etning hertil, i det han 
dannede en bevægelig Leder, fom kunde modtage Udladningen 
af et kraftigt galvanitk Apparat. Han fandt derved at Ledere, 
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fom gjennemflr"mines af de electrifke Kræfter i lige Retning, til
trækker, og i modfat Tilfælde fraftöde hinanden. Denne Lov 
blev af Ampere betragtet fom Grundloven for alle electromagne- 
litke Virkninger; Forfatteren betragter den derimod fom en aaben- 
bar Folge af den Lov, han har opdaget: thi tænker man fig ved 
Siden af hinanden to Ledere, fom gjennemflrömmes i famine 
Retning, faa ville de eensartede Kræfter, juli fordi de gaae i 
famme Retning ikke mode hinanden, uden ved et par Vende
punkter, de uensartede derimod maae mode hinanden, altfaa 
frembringe Tiltrækning. Ere derimod de to Ledere gjennem- 
flrömmede i modfatte Retninger, faa mode de eensartede Kræf
ter hinanden og frembringe Fraflödning.

Forfatteren nöies ikke engang med at betragte dette fom en 
Folge af den Lov, han har fundet for Electromagnetismen; han 
föger endog at vife, at et Kredslob af Kræfter er den enefle Be- 
tingelfe, hvorunder electritk gjennemflröinmcde Ledere kunne ud- 
öve de her betkrevne Tiltrækninger og Fraflödninger. Udftröm- 
mede Kræfterne af Lederen i lige Retning fra Lederens Axe, 
iaa vilde ingen Virkning frembringes, naar begge Kræfter holdt 
hinanden Ligevægt, og i alle Tilfælde Fraflödning, naar een af 
Kræfterne havde Overvægt. Ikkun da naar de udflraalende Kræf
ter virke efter Tangenterne af Lederens Omkreds, eller i Ret- 
ger der lade fig faaledes oplöfe, at ikkun virkfomnie tangentiale 
Kræfter blive tilbage, og naar hver af Kræfterne virke ud fra 
ethvert givent Punkt efter modfatte Tangenter, er det ved Erfa
ringen fundne Forhold muligt.

Det var naturligt at vente, at den famine Kraft, der vir
kede faa ftærkt paa Magnetnaalen, ogfaa maatte frembringe Mag
netisme. Det varede heller ikke længe, för man udfandt adfkil— 
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lige Maader, hvorpaa man kunde magnetifere en Staaltraad ved 
Hjelp af den galvanitke Kjæde. Arago fandt at man kunde mag- 
netifere en Staaltraad ved at lade Lederen omflynge den i Vindel- 
bugter.

Adtkillige andre Underfogere fandt at man kan frembringe 
<fen famme Virkning ved at flynge Staaltraaden i Vin delbugter om 
Lederen. Ditte Freingangsmaader efterlade imidlertid adtkillige 
Tvivl i Henteende til Theorien: man kunde enten antage med 
Berzelius at Lederen havde i fin Omkreds vifte beflemte Magnet
poler, og med denne beromte Naturgrandiker da rimeligt! antage 
tvende Par, eller man kunde med Forfatteren antage, at der i 
ethvert Punkt af Lederens Omkreds var en Beftræbelfe til magne- 
tifk Modfætning efter Retningen af de to modfatte Tangenter. 
Forfatteren har afgjort dette Spörgsmaal ved at lægge en tynd 
Staaltraad, tom omfattede Halvdelen af Lederens Omkreds, tæt an 
paa denne, og derved magnetifere Traaden. Havde der va^ret to Par 
magnetitke Poler, hvoraf de ensartede laae i Enden af fanrme 
Diameter, faa maatte den magnetiferede Traad i dette Tilfælde have 
havt famme Poler paa begge Ender; men nu vifte Fortoget at 
den havde modfatte Poler. Magnetiferiugen foregik paa famme 
Maade, naar Ti'aaden omfattede flörre eller mindre Dele af Le
deren. Man kan altfaa, med Rette antage, at hvert Punkt i Om
kredsen har en Beftræbelfe til magnetifk Modfætning, i Retnin
gerne af dets to modfatte Tangenter. Med nogle Modificationer 
antage Wollaston, Seebeck, Prechtel o. fl. ogfaa denne Mening, 
fom de hver paa fin Vei have fögt at begrunde.

At man ved Gnidningselectriciteten maatte kunde frembringe 
magnetitke Virkninger ligefaa vel fom ved Beröringselectricitaten, 
eller den fa a kaldede Gal vanisme, fulgte af Sagens Natur; dog 



var det ikke muligt at fkjelne Gnidningselectricitetens Virkning paa 
Magnetnaalen fra de flærke tiltrækkende og fraftödende Virk
ninger den udover tom Electricitet. Derimod have Davy og 
Arago fundet at man ved Gnidningsrelectricitaten kan magnetifere 
en Staaltraad. Forfatteren finder, fom man kunde vente, dette 
fuldkomment bekræftet, og Navnet Electromagnetism e derved deflo 
fuldkomnere retfærdiggjort.

Ampere havde fundet, at den bevægelige torbindende Leder 
ved Jordklodens Magnetisme bringes til at ftiile fig i det magne- 
titke Oft og Veft. Dette bragte ham paa den Tanke, at Magne
tismen blot beftod i elecfritke Kredslob omkring en loi'eftilt Axe, 
og beliggende i Planer lodret paa denne. Forfatteren har fogt at 
vife at denne Theorie, der med megen Skarpfindighed er udtænkt 
til at forklare den gjennemftrönimede Leders Virkning paa Mag
netnaalen, langtfra ikke patter paa alle Virkninger mellem Mag
neter indbyrdes. Han bemærker tillige med Erman, at denne 
Theorie ikke ret paffer med den velbekjendte Magnetifering for- 
niedelft Strygning. Forfatteren troer at Fortk jetten mellem Elec- 
tromagnetismen og Magnetismen blot er den, at hiin beftaaer i et 
Kredslob, hvori de modfatte Kræfter i ethvert Punkt uophörligen 
bevæge fig i modfatte Retninger, denne dei-imod er at betragte 
fom en lignende Virkfomhed, der blot ikke længere udgjör et 
Kredslob, men er faaledes belkaffen, fom den electromagnetifke 
Kreds vilde være, naar den kunde aabnes, og udflrækkes til en 
Linie, uden at de deri foregaaende Virkninger ophörte.

Jordklodens Magnetisme var af Ampere blot betragtet fom 
en Folge af et galvanitk Kredslob parallel med Æqvator > og fom 
han ifær tiKkrev Joi’dens Sammenföining af Lag, der kunne be
tragtes fom Leed al en galvanitk Kjede, men paa hvis Tilfland 
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ogfaa Solen maatte liaye Indflydelfe. Forfatteren troer at Jordens 
Sammenföining af Lag ikke har en faadan Retning, at den kan 
frembringe et Kredslob fra Oft til Vefl; derimod troer han at 
Solen for fig alene hertil >r tilflrækkelig. Ved den Varme? den 
Fordampning og de chemifke Adfkillelfer, den frembringer, maae 
nödvendigviis et electrifk Kredslob fra Oft til Veft frembringes. 
Dette electrifke Kredslob fra Oft til Veil giver da en electromag- 
netifk Virkning i Retningen mellem Syd og Nord. Man kan faa- 
ledes antage, at Jorden omgiVes af et electromagnetifk Belte. Paa 
den overile Flade af dette Belte gaaer den negative Elecfromag- 
netisme (fvarende til den negative Electricitet) mod Nord, den 
pofitive mod Syd. Paa den underlie Flade er, i Folge Kredslø
bets Natur, Virkningen den modfattc. Da intet Legem ganfke 
mangler Evne til at xnodtage Magnetisme , endfkjöndt de flefle 
ikkun have den i en ringe Grad, faa folger deraf at Jordens 
Maffe maae magnetiferes formedelfl det electrifke Belte. Denne 
Magnetifering fkeer formedelft Beltets nederfle eller inderfle Flade, 
faa at Jordens Maffe erholder fin Magnetisme i den modfatte Ret
ning af den, Beltets överfle Side og den ved dettes electromagne- 
tifke Kræfter fhillede Magnetnaal vifer. Men cla en Magnetnaal 
maae Hille fig faaledes mod en anden Magnet, at deres modfatte 
Poler föge hinanden, faa folger at Jordens magnetifke Maffe, og 
det eleetromagnetilke Beltes Overflade flræbe at giye Naalen famme 
Retning. Det magnetilke Bælte, der omtrent maa flrække fig faa 
langt fom Afvexling^n af Dag og Nat, lider daglig og aarlig For
andringer, der ogfaa maae have Indflydelfe paa Magnetnaalen : 
Joi’dkloden fom Magnet vil ikke letteligen kunne lide uden meget 
langfomme Forandringer. Da alle electrifke Udladninger ere lecl- 
fagede med electromagnetilk Virkning, faa begribes nu let den 



Indflydelfe fom Lynilden ofte vifer paa Magnetnaalen. Forfatte
ren foreflaaer at anvende Magnetnaalen fom meteorologifk Inftru- 
ment, men at anvende dertil enten fvage Magnetnaale, paa hvilke 
Jordens Kraft ikke er betydelig, eller at ophænge dem i Retnin
ger hvori Jordens Kraft ingen Indflydelfe har paa deres Retning. 
Selv i Marktlcheidekunflen troer han at den electromagnctifke 
Theorie kunde være nyttig, i det man ved Magnetnaale, fom 
vare ophængte i fortkjellige Retninger, vilde fee fig i Stand til at 
mærke hvilken Indflydelfe galvanitke Virkninger i Bjerget kunde 
have.

Forf. gjör endeligen opmærkfom paa, at den Theorie af 
Varmen og Lyfet, fom han allerede for lang Tid fiden offentligen 
har fremfat, antager at diffe to flore Virkninger tkulde frembrin
ges ved Vexelvirkningen af de famme to Kræfter fom frembringe de elec- 
trifke Phænomener. Det har forekommet mange Phyfikere utænkeligt, 
at diffe Kræfter tkulde være forenede, uden gandfke at tiliniet- 
gjöre hinandens Virkning. Electromagnetismen derimod vifer os et 
Exempel paa en Virkfonihed frembragt ved de famine to Kræfter 
der frembringe Electi’iciteten, men under Omftændigheder, hvor 
de faaledes ere forenede, at intet Electrometer opdager deres 
Tilværelfe. Varme og Lys frembringes ved de famine Kræfter og 
ved den famme Fremgangsmaade fom Electromagnetismen; kun 
fordres hertil en ftörre Mængde af virkende Kræfter, og i diffes 
Vexelvirkning en ftörre Hurtighed. Förft da naar Lederen har 
erholdt faa megen Electricitet, at den ikkun meget utilftrækkeligt 
kan aflede den, frembringes Varme. Mon ikke her den til alle 
Sider udad trængende Kraft nodes til at bane fig en Vei, der felv 
maa folge den famme Lov, fom Bevægelfen paa Lederens Over
flade, folgeligen enten felv danne en Spiral, eller udbrede fig i 



Bolger, under et beflandigt Kredslob. Men om denne Virkning 
ikke endnu modtager nye Beftemmelfer ? enten er mere famxnen- 
fat end den electromagnetifke ? eller maafkce ikke udbreder fig i 
krumme Linier af famme Figur, men vel endog i Zigzag ? 
maae det overlades til nærmere Underfogelfer at afgjore. For- 
fatteren har allerede tidligere paaflaaet ? at Lyfet kunde fam- 
menlignes med en Række af utallige electrifke Gnifler af umær
kelig Storrelfe, og at Lyfets Udbredelfe maatte betragtes fom en 
Forflyrring og Gjenoprettelfe af Ligevægten mellem de to mod
fatte Kræfter i Rummet. Denne Theorie ligner den Huygenske 
eller Euler ske deri, at den antager Lysudbredelfen fom et Slags 
Bolgebeyægelfe (Undulation), men adfkille fig fra famme deri., at 
den ikke beflaaer i en Afvexling af Sammentrykninger og Fortæt
ninger , men i en Række af Adlkillelfer og Sammenfatninger: 
Undulationen bløV faaledes ikke meclianiik men chemitk. Saadan 
Var Forfatterens tidligere Theorie. De electromagnetitke Opda- 
gelfer fynes nu at yife os Veien til en nærmere Indfigt i difie 
Undulationers Befkaffenhed. Maafkee kunde Vindingernes eller 
Kredfenes indbyrdes Affland beftemme Lysflraalernes Farve ? og 
diffe Vindingernes eller Kredslimers Figur engang tjene til at for
klare os Lyfets faakaldte Polaritet

Selv i Chemiens Theoide kunne de Bevægelfer, fom Eleo* 
tromagnetismen aabenbarer os? neppe blive uden Nytte, da vi jo 
vide at fammenfatte Stoffer ved Galvanismen adfkilles i deres mod- 
fatte Beflancldele ? og at diffe bevæge fig fra den ene electrifke 
eller galvanifke Pol til den anden ? ligefaavel fom de electrifke 
Kræfter i en metallifk Leder. I de modfatte Stoffer, fom ophæve 
hinandens Virkninger, lkulde der da være en Beflræbclfe til mod
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fatte Bevægelfer. Hvor vide ere ikke de Udfigter, fom her aabne 
fig, fom en Folge af een enefte opdage} Hovedegentkab.

Forf. foler felv, at han ikkun langtfomt vil tkride frem i 
denne vide Kreds af Undertogelfer. Men maatkee tör han haabe 
at andre Naturfortkere ville unde de Slutninger han uddrager af 
fin Opdagelfe noget af den Opmærkfoinhed de have undt hans 
Fortog. I faa Fald vilde de mange ftore Gjenflande der fynes 
ham at fvæve i en fjern Deniring vorde fremdraget for Sandhe
dens klare Dag.

Doctor Zeise liar ved Sellkabets Seciætair ladet det meddele 
den mærkværdige Iagttagelfe, at et furt Salt af Flusfyre og 
Potafke kan neutraliferes ved Boraxtyre. Forfatteren har pro vet 
og udviklet denne Iagttagelfe ved mangfoldige og afvexlede For
fog; men her maae det være nok at antöre, at Lakmusvand rod
farvet med det fure Flusfyrefalt, blandet i et paffende Forhold 
med Lakmusvand, fom man ved tilfat Boraxfyre ligeledes har 
rodfarvet, giver eri blaae Blanding, foin om Syren i begge de 
fammengydte Vædtker var bleven ophævet ved et Æfk (Alkali).

Ren philosophiske Classe.
Profeffbr Silbern har forelagt Seltkabet en genetifk Udvik

ling af Begreberne Drivt og Lidenfkab. Forfatteren optogte forti 
Drivtens reale Grund og vifte, at det individuelle Liv under Be- 
vidflheds Form nödvendigviis begyndei’ med en Impuls af univer- 
fal Udfpring, efterfom. det overhovedet kun er til derved, at 
noget univerfalt conftituerer det og bevæger fig deri, hvoraf da 
Drivtens Yttringsmaade aflededes. Derpaa viftes, hvorledes, da 
al Drivt medfører at Individet knytter fig til Drivtens Gienfland, 
en Tilböielighed kan gaae frem af den, der kan blive ftaaendc og 


