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JULIUS THOMSEN 
– kemiker, iværksætter og naturfi losof

Den danske kemiker Julius Thomsen (1826-1909) var en central, 
men i dag noget overset skikkelse i 1800-tallets kemiske videnskab. 

På grundlag af en ny biografi  gives en indføring i hans bidrag til 
datidens videnskabelige og tekniske kemi.
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D
a den fremragen-
de kemiker H. P. J. 
Julius Thomsen døde 
i 1909, blev han i 

nekrologer og mindetaler sam-
menlignet med videnskabelige 
koryfæer som Tycho Brahe, Ole 
Rømer og H. C. Ørsted. Ifølge 
Illustreret Familie-Journal hørte 
han til de få, der »har kastet 
Glans over Landet og til hvem 
hele Nationen maa se op i 
Beundring og Taknemmelighed.« 
Thomsens betydning for dansk 
videnskab og industri fremgår 
af, at han optræder centralt i to 
af P. S. Krøyers store maleri-
er fra omkring 1900. Det ene 
gengiver et møde i Videnskaber-
nes Selskab, som Thomsen var 
præsident for, og det andet er 
en fremstilling af ledende dan-
ske industrifolk, ingeniører og 
entreprenører. Thomsen fi k gennem 
sin lange karriere næsten alle de 
udmærkelser, en videnskabsmand 
dengang kunne drømme om. Han 
blev tildelt Storkorset af Dannebrog, 
var æresmedlem af fl ere videnska-
belige selskaber og i 1902 blev han 

som den eneste danske kemiker 
nogen sinde indvalgt som medlem 
af det fornemme Royal Society i 
England.

På trods af den enorme anse-
else, Thomsen nød i sin egen 
tid, er det i dag de færreste, 
der forbinder noget med hans 
navn. Og hvis de gør det, så 
tænker de måske på Julius 
Thomsen Plads i Frederiks-
berg, tæt ved Forum, eller 
på den nærliggende Julius 
Thomsen Gade. Eller det kan 
være, at man forvilder sig ind 
på gårdspladsen i den gamle 
Polyteknisk Læreanstalt ved 
Østervold og der bemærker 
to store bronzestatuer foran 
indgangen. Den ene statue 
forestiller forståeligt nok Ør-
sted, der i 1829 grundlagde 
den læreanstalt, der i dag er 
blevet til Danmarks Tekniske 
Universitet. Den anden statue 
er af Thomsen, en rank og 
myndig herre hvis højre hånd 

hviler på en stor blok af sten. Den 
besøgende vil i dag undre sig over, 
hvad det er for en sten, men da sta-
tuen blev afsløret i 1906 vidste alle, 
at det forestillede en blok af det 
grønlandske mineral kryolit. Og man 
var klar over, at netop Thomsen 

Billedhuggeren A. W. Saabyes statue af 
Thomsen ved Den Polytekniske Lære-
anstalt. Kilde: DTU Teknologihistorie.
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havde skabt et profi tabelt industrie-
ventyr ved at udnytte kryolitten. 

Fra videnskab til industri
Selv om Thomsen endte som pro-
fessor ved Københavns Universi-
tet, præsident for Videnskaber-
nes Selskab og direktør for Den 
Polytekniske Læreanstalt, havde 
han ingen studentereksamen 
og var dermed ikke akademiker. 
Kort tid efter at have fuldført sine 
polytekniske studier kom han 
gennem laboratorieforsøg på den 
idé, at man kunne frembringe den 
eftertragtede handelsvare soda 
ud fra kryolit. Soda har formlen 
Na2CO3 mens kryolit er Na3AlF3, 
så det er indholdet af natrium og 
ikke aluminium, der her er vigtigt. 
I 1852 lykkedes det den 26-årige 
Thomsen at udvikle en industrielt 
lovende proces og året efter at få 
kongelig eneret på anvendelsen 
af den. Men at omforme den til 
et virkeligt industriforetagende 
viste sig yderst vanskeligt, ikke 
mindst på grund af de små og 
tilfældige skibsfragter af kryolit fra 
Grønland.

Først efter at have allieret sig med 
C. F. Tietgen og andre fi nansmænd 
blev drømmen gjort til virkelighed 
med oprettelsen af Kryolitfabriken 
Øresund i 1859. På trods af mange 
tekniske og økonomiske proble-
mer blev sodafabrikationen efter 
Thomsens metode en betydelig 
succes. Da fremstilling af kryolit-
soda i København ophørte i 1894, 
var Thomsen blevet en mere end 
almindelig rig mand. Minedriften i 
Grønland var pålagt store afgifter, 
der var en væsentlig indtægtskilde 
for den danske stat. Det vurderes, 
at afgifterne fra kryolitindustrien 
indtil 1910 langt oversteg det be-
løb, staten brugte til at understøt-
te videnskabelig og teknologisk 
forskning.

Termokemiens grundlægger
I 1852, samtidig med at han 
udviklede sin metode til frem-
stilling af kryolitsoda, kastede 
den unge Thomsen sig over det 
forskningsområde, der skulle blive 
hans livsarbejde og gøre ham 
berømt blandt verdens kemikere. 
Termokemien er den videnskab, 

der beskæftiger sig med de var-
meeffekter, der fremkommer ved 
dannelsen af kemiske forbindel-
ser eller ved reaktioner mellem 
dem. Man havde i lang tid brugt 
kalorimetre til at måle den kemisk 
frembragte varme, men de mange 
data var usikre og uden teoretisk 
forståelse.

Thomsen stillede sig det ambitiøse 
mål at skabe en rationel termoke-
mi på grundlag af den nye sætning 
om energiens bevarelse. For at nå 
dette mål måtte han have fl ere og 
mere pålidelige data, og de kunne 
kun skaffes gennem præcise må-
linger i laboratoriet. Gennem mere 
end 30 år arbejdede Thomsen 
med at gøre termokemien til en 
eksakt empirisk videnskab, hvilket 
i årene 1882-86 resulterede i hans 
beundrede hovedværk i fi re store 

Det kryolitlignende mineral thomsenolit 
blev påvist i 1868 og er opkaldt efter den 
danske kemiker. 
Foto: www.johnbetts-fi neminerals.com

Et af Thomsens mange kemiske eksperimenter, som her drejer sig om at bestemme 
dannelsesvarmen for hydrogenchlorid (HCl). Fra Thermochemische Untersuchungen, 
bd. 1, 1882.
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bind med titlen Thermochemis-
che Untersuchungen. I dette værk 
rapporterede og systematiserede 
Thomsen næsten 3.000 kalorime-
triske undersøgelser om kemiske 
forbindelser og deres reaktioner. 
For at sikre sig imod sjusk og sub-
jektive fejlkilder foretog han selv 
alle målinger, og livet igennem ar-
bejdede han uden assistenter eller 
studerende.

Selv om Thomsen tillagde sine 
data stor betydning, var de for 
ham kun et middel til at indfri 
kemiens højere mål, nemlig at få 
indsigt i de kræfter eller “affinite-
ter” der herskede i den moleky-
lære verden. Han drømte om en 
“matematisk kemi”, hvor kemiske 
processer kunne forstås ud fra 
præcise love på samme måde, 
som planeternes bevægelser 
kunne forstås ud fra mekanik-
kens love. Thomsen var overbe-
vist om, at varmeudviklingen var 
affinitetens sande mål, men med 

udviklingen af den kemiske ter-
modynamik i 1880’erne viste det 
sig, at dette ikke er tilfældet. Den 
konservative Thomsen accepte-
rede aldrig helt de nye termody-
namiske begreber som entropi, 
entalpi og fri energi, og han var 
også fremmed over for teorien 
om frie ioner i opløsninger. Alene 
af den grund er han i kemiens hi-
storie snarere en overgangsfigur 
end en foregangsmand for den 
moderne kemi.

Uorganisk darwinisme
På et helt andet område af den 
kemiske videnskab var Thomsen 
dog på ingen måde konservativ, 
men må tværtimod betegnes som 
visionær. Som ung studerende 
havde han kendt Ørsted, der var 
modstander af den efter hans 
mening materialistiske atomteori. 
Thomsen var imidlertid overbevist 
om, at alt stof består af mole-
kyler og atomer, hvilket langtfra 
var indlysende i sidste halvdel af 

1800-tallet. Fra omkring 1865 le-
gede han med tanken om, at ato-
mer ikke nødvendigvis er stoffets 
elementære bestanddele, men 
at de måske har en sammensat 
struktur baseret på endnu mindre 
partikler. Som videnskabsmand 
søgte Thomsen at begrunde hy-
potesen gennem eksperimenter 
i stedet for blot at hævde den 
filosofisk. Hvis alle grundstoffer 
består af samme slags urstof, 
må atomvægtene være multipla 
af urstoffets atomvægt, hvilket 
kan testes i laboratoriet. Urstoffet 
kunne være hydrogen, men det 
kunne også være et ukendt stof 
med endnu lavere atomvægt. 
Thomsens præcise målinger af 
atomvægte bekræftede ham i 
hans formodning om materiens 
enhed og det sammensatte atom.

Ikke blot mente Thomsen, at alt 
stof er manifestationer af samme 
slags urstof, han mente også, at 
de forskellige grundstoffer var 

Thomsens periodiske system fra 1895 med vandrette 
grupper og lodrette perioder. Bemærk at de inaktive 
gasser endnu ikke er kommet med.

Kilde: J. Thomsen, “Classifi cationa des corps simples,“ Videnskabernes 
Selskab, Oversigt, 1895, s. 132-136.

Thomsen i laboratoriet.
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blevet til i en udviklingsproces 
analog til den, Darwin havde 
foreslået for de levende skab-
ninger. I et skrift fra 1887 gjorde 
han sig til talsmand for ideen om 
uorganisk darwinisme. Når der 
kun findes grundstoffer med visse 
atomvægte, så måtte man ifølge 
Thomsen »søge Aarsagen deri, 
at den Stærkeres Ret har gjort 
sig gjældende og kun tilstedet 
Dannelsen af saadanne Atomer, 
hvis Bygning frembyder den for-
nødne Fasthed for en vedvarende 
Bestaaen.« 

Udviklingstanken og ideen om 
materiens enhed kan findes i 
en ny version af det periodiske 
system, som Thomsen foreslog 
i 1895. I forbindelse med dette 
system forudsagde han flere nye 
grundstoffer, heraf hele gruppen 
af de kemisk inaktive ædelgasser. 
Som et kuriosum kan nævnes, at 
Thomsen forudsagde en ædelgas 
med atomvægten ca. 292, langt 
større end urans. Dette supertun-
ge grundstof er netop i år (2016) 
blevet officielt anerkendt og har 

Videre læsning
Artiklen bygger på for-
fatterens nye biografi  
om Julius Thomsen.
Kragh, H., Julius 
Thomsen: A Life in 
Chemistry and Beyond. 
København: Videnska-
bernes Selskab, 2016. 
Kan købes via www.
royalacademy.dk

fået tildelt navnet oganesson 
samt kemisk symbol Og.

Agtet men ikke elsket
Julius Thomsen kom fra beskedne 
kår og måtte kæmpe sig til den 
position, han opnåede i dansk 
videnskab og samfund. Han op-
fattede livet som en lang kamp, 
der foregik både inden og uden 
for den videnskabelige verden, 
og han ville vinde hvert et slag og 
hver en træfning. Hans naturlige 
stridbarhed gav sig udslag i hyppi-
ge kontroverser, hvoraf den mest 
kendte var en langvarig prioritets-
strid med den franske kemiker 
Marcellin Berthelot. I overens-
stemmelse med sin stærke indi-
vidualisme havde Thomsen intet 
ønske om at danne en videnska-
belig skole eller knytte assistenter 
og studerende til sig.  Flere af de 
nekrologer, der fremkom efter 
Thomsens død, beskriver ham 
som krasbørstig, stivsindet og ar-
rogant. Han var “mere frygtet end 
afholdt”, som en dansk kemiker 
udtrykte det; og en anden nekro-
log beskrev ham som “agtet men 

ikke elsket”. 

Der var dog en anden Thomsen 
bag den hårde facade. Den unge 
Thomsen skrev følsomme digte og 
deltog i tidens kulturliv; på sine 
ældre dage slappede han af med 
tegninger og akvareller fra sine 
mange rejser i udlandet. Især 
i sine yngre dage var Thomsen 
optaget af at formidle og popula-
risere naturvidenskaben gennem 
foredrag, artikler og bøger. Den 
meget læste Vandringer paa 
Naturvidenskabens Gebeet fra 
1856 er et smukt vidnesbyrd om 
hans alsidige viden og talent for 
popularisering. Af endnu større 
betydning blev Tidsskrift for Phy-
sik og Chemie, som han grund-
lagde i 1862 sammen med sin 
bror August Thomsen. Gennem 
mere end 30 år var tidsskriftet 
en vigtig del af den alment-viden-
skabelige litteratur på dansk, der 
især henvendte sig til ingeniører, 
fabrikanter, lærere og studeren-
de. De to Thomsen-brødre var 
selv storleverandører af artikler til 
tidsskriftet. 
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