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Fig. 18. Atomernes rumfang. På den vandrette akse er grundstofferne ordnet 
efter voksende atomvægt. På den lodrette akse aflæses hvert atoms rumfang.

ret med vægtfylden). Denne sammenhæng ses på fig. 18. Vi ser, at denne 
sammenhæng gav en top i grafen, hver gang man kom til første hoved-
gruppe. Dette kan man i dag forklare ved hjælp af moderne atomteori om 
elektronernes opførsel i grundstofferne. Systemet, som Meyer lavede på 
grundlag heraf, ses at indeholde både hoved- og undergrupper. 
 Vi er nu endelig nået frem til den mand, der er blevet kendt som op-
dageren af det periodiske system, nemlig den russiske kemiker Dmitri 
Ivanovitch Mendeleev (1834-1907). Mendeleev var også ved at skrive 
en lærebog i kemi, og han nåede frem til sit system den 17. februar 1869. 
Dette kan vi sige så præcist, for de første notater, der kendes, findes på 
et postkort afsendt dagen i forvejen til Mendeleev, og det færdige system 
blev sendt til offentliggørelse i tidsskrifter den 17. februar 1869. 
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Det første system, han opstillede, bestod udelukkende af hovedgrupperne, 
men senere på dagen får han samlet hele puslespillet. At jeg bruger ordet 
puslespil er faktisk ikke helt tilfældigt, for en af Mendeleevs kolleger har 
senere fortalt, at Mendeleev på et tidspunkt havde skrevet alle grundstof-
ferne op på hvert sit kort. På disse kort havde han skrevet atomvægt, 
symbol for grundstoffet og dets kemiske opførsel. Om han så tilfældigt 
eller ved tankens magt har lagt de kemisk ækvivalente grupper ved siden 
af hinanden, vides ikke. Resultatet blev i hvert fald det periodiske system, 
som det ses på fig. 20. 
 Det er også værd at bemærke, at han nedenunder selve systemet skrev: 
“Forsøg på at opbygge et system for grundstofferne efter deres atomvægt 
og kemiske egenskaber”. Dvs., han indrømmede på dette tidspunkt, at det 
var et forsøg, selvom han senere forsvarede det med “næb og klør”. 
 Nu var det faktisk ikke dette system, han blev så berømt for, men 
derimod en grundigere gennemgang, som udkom i 1871. Det var i for-
bindelse med denne udgivelse, at han bl.a. forudsagde eksistensen af to 
nye grundstoffer, gallium og scandium, idet han kunne se, at der måtte 

Fig. 19. Dmitri Ivanovitch Mendeleev 
(1834-1907).
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Fig. 20a. Mendeleevs system, 17. februar 1869.
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