
Men 20 år senere, i 1814, kom H.C. Ør-
steds nye navne, ilt og brint, som – mær-
keligt nok – sejrede i dansk; dog har orde-
ne oxygen og hydrogen været almindelig
brugt i fagsproget siden midt i 1900-tallet.
(Min fremhævelse.)

Ørsteds 10 mest populære almentsproglige
kunstord

billedkunst, brugskunst, bærekraft, ildsjæl,
klangbund, medborgersind, nejsiger, opkomling,
tankeeksperiment, udstråling.

Professor emeritus, Frands Gregersen, der er kendt
som en meget venlig mand, har en lidt anden strategi.
Han forsøger at frelse Ørsted fra at blive kaldt purist:

Ørsteds indsats er interessant, bl.a. fordi
han aldrig forfalder til purisme på dansk-
hedens vegne, men altid er interesseret i at
få flest muligt med indenfor i videnskabens
domæne [9].

Frands Gregersen læser imidlertid ikke Ørsteds værk
i sammenhæng. Ørsted skabte ikke sine almentsprog-
lige kunstord for at få flere mennesker “indenfor i
videnskabens domæne”. For ham var sprog og natur-
videnskab, i det hele taget al slags kunst og natur,
bestræbelser på en samlet erkendelse, og i hans optik
var hans forsøg på systematisering og fordanskning
af et materiale hans vigtigste bidrag til at drive den
samlede menneskelige erkendelse fremad.

Når vi i dag betragter Ørsteds opdagelse af elektro-
magnetismen som hans vigtigste indsats, skyldes det

den betydning, den fik under den industrielle revolu-
tion, og når vi ikke værdsætter hans sproglige indsats,
skyldes det, at datidens bestræbelser på at se alt i et
samlet perspektiv i dag er erstattet af opdelingen af den
menneskelige erkendelse i en række isolerede domæner.
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