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a Deres Majestæts Naade satte mig i Stand til at gjøre en viden
skabelig Reise giennem Tydskland, Frankrig og Holland, blev
det min Pligt, overalt hvor jeg kom, at undersøge, ved hvilke Midler
de experimentale Videnskaber, enten fremblomstrede eller kom i
Forfald, og hvilken Indflydelse deres Tilstand havde paa Landets
Velfærd. Kun derved blev det mig muligt at giøre et, paa sikkre
Grunde hvilende Udkast til disse Videnskabers Befordring i mit
elskede Fædreland.
Det første Spørgsmaal, jeg forelagde mig selv, var: om Chemikerne og Physikerne virkeligen have Ret, naar de paastaae, at
deres Videnskab har en saa vigtig Indflydelse paa Statens Velfærd,
og om den Overbeviisning, jeg selv derom havde, var bygget paa
tilstrækkeligt faste Grunde. Jeg fandt, at dette Spørgsmaal virkelig
maa besvares med »Ja«; thi vel avle overalt de videnskabelige
Undersøgelser mange overilede Forslag, men den virkelige Fordeel
overveier dog langt de nu og da indtræffende Tab. Man kan med
Rette antage, at Skaden af overilede Forslag er størst i de Lande,
hvor de videnskabelige Kundskaber ere mindst udbredte, fordi man
der mindst forstaaer at prøve dem. I et Land, hvor den viden
skabelige Kundskab ret er udbredt, danner sig snart hos alle op
lyste Mennesker en klar Idee om hvad Videnskaben formaaer og
hvad man maa overlade til Praxis. Man lærer den vigtige Kunst,
at udvide med Eftertanke det Forsøg, man først anstillede i det
Smaae, til et kun ganske lidet større Omfang, hvorfra man atter
gaaer videre, noget mere i det Større, indtil man endelig naaer det
Maal, man havde foresat sig. Men den vigtigste Fordeel ved Ghemiens og Physikens Udbredelse blandt alle Stænder er den, at
Praktikerne erholde Theorie; thi der, hvor Theoretikeren skal gribe
ind i Praxis, gaaer det næsten altid slet. Naar man blot vil betragte
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1 [Forslaget findes ligeledes i den Side 130 omtalte Anmeldelse af E. A. Scharlings : »Bidrag
til at oplyse de Forhold, under hvilke Chemien har været dyrket i Danmark«. Anmelderen
(S. M. Trier) oplyser at det er >et Udkast til et allerunderdanigst Forslag, der blandt andet skulde
skaffe Physiken og Chemien samt disse Videnskabers Repræsentanter ved Universitetet den hid
til savnede, berettigede Plads«, som Ørsted efter sin Hjemkomst fra en Udenlandsrejse i Aaret
1813 afgav til Schimmelmann.]
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de experimentale Videnskabers Værd med Hensyn paa Statsoeconomien, kan man sige, at Staten kun behøver Theoretikere for at
undervise Praktikerne i det af Theorien,, som især maa være dem
vigtigt, og til at berige Videnskaben med nye Theorier, hvilke altid,
tidlig eller sildig, komme Praktikerne til Nytte. Ved dette gjensidige
Forhold forvandles Theoretikeren ikke til en Praktiker, Praktikeren
ligesaalidt til Theoretiker, idet den Ene kun behøver en historisk
Kundskab om det, hvorom den Anden maa have en udførlig og
paa ham velbekjendte Grunde bygget Viden. I Frankrig og tildeels
i Preussen finder man denne fornuftige Forening af Theorie og
Praxis, men man seer ogsaa der mange Kunster blomstre, som i
alle tilgrændsende Lande ligge forladte. Hvad Frankrigs Salpeterog Krudtvæsen, dets Klæde-, Katun- og Silkefabriker, især med
Hensyn til Farverierne, have vundet ved de chemiske Videnskabers
Flor ligger for hele Verdens Øine. Det vilde være for vidtløftigt,
om jeg vilde nævne alle de vigtige Næringskilder, dette i sit Ind
vortes saa mægtige Land har aabnet sig formedelst Videnskaben:
Svovlsyre-Fabriker, Salmiak-Fabriker, Fabriker af Mineral-Alkali,
af Sæbe o. s. v., forsyne Landet med Nødvendigheder, som før
gjorde det skatskyldigt til andre Nationer og unddrog det uhyre
Summer. Destillationen af alle Slags Liqveurer, hvoraf man kunde
forsende store Qvantiteter til andre Lande, Præparationen af Farvematerialier, af Pigmenter for Malere o. s. v. udgiøre ikke mindre
en vigtig Gienstand for Landets Erhvervsomhed. Dog jeg vil ikke
være udførligere over en Materie, hvori jeg alligevel ingen Fuld
stændighed turde haabe at opnaae.
Forelægger jeg mig nu det andet Spørgsmaal: Ved hvilke Midler
er Chemien kommen i Flor og bleven saa alineen udbredt i Frank
rig og tildeels i Preussen, hvilket Land i denne Henseende kommer
Frankrig nærmest, saa svarer jeg: at i disse Lande de experimentale
Videnskaber i lang Tid have udgiort Gienstanden for offentlige
Læreforedrag og nydt kraftig Understøttelse, enten af Regieringen
eller andre offentlige Indretninger. I Frankrig har Chemien siden
lang Tid været doceret i de fornemste Stæder, og i Paris har den
altid havt mange duelige, offentlige Lærere. I Berlin har man siden
Friderich den Andens Tid nærmet sig hertil. Af de mangfoldige
unge Mænd, som i disse store Stæder nøde deres Dannelse, ud
bredte sig mange i Provindserne, der ved Siden af deres Hovedfag
havde dyrket de experimentale Videnskaber ; disse udbredte Smagen
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derfor i deres Virkekreds, og saaledes bleve de Videnskaber, der
for et Hundrede Aar siden af Mængden holdtes for at være beslæg
tede med Magien, nu alle dannede Menneskers Eiendom.
De experimentale Videnskabers Skjæbne i Danmark har indtil
de senere Tider ikke været saa gunstig, uagtet der ikke er giort
Lidet for den saakaldte Naturhistorie. Botaniken har i mere end
halvandet Aarhundrede havt sin egen Have, der efterhaanden er
bleven forflyttet og udvidet, alt som Videnskabens Fremskridt for
drede det. Naturhistorien har næsten i ligesaa lang Tid havt et
eget Kabinet, Astronomien et herligt Observatorium; Chemien fik
først langt sildigere et Laboratorium ved Universitetet, og dette saa
lidet og saa slet forsynet med Apparater, at det ikke kunde ansees
for at være et saa rigt Universitet blot nogenlunde værdigt. Phy
siken blev ikke bedre understøttet. Denne Videnskab havde vel
siden høisalig Kong Christian den Tredies Dage, indtil Christian
den Siette, en egen Lærestol, men da man under denne Regiering
vilde forbedre Universitetet, blev denne Lærestol nedlagt og en ny
theologisk oprettet. Siden den Tid blev Physiken henlagt til en af
de medicinske eller mathematiske Professorater, og paa Chemien
blev neppe tænkt. Kratzenstein havde derfor heller ikke sin Løn
ved Universitetet som Professor i Physiken, men som Professor i
Medicinen. Becher blev kun Professor i Chemien, fordi han vilde
paatage sig at læse uden Løn og uden Fordring paa en UniversitetsLærers Rettigheder. Ved saa ringe Udsigter var det da naturligt
nok, at jeg blandt alle mine Samtidige var den Eneste, som ude
lukkende studerede Physik og Chemie. Imidlertid er det, jeg her
har anført, ikke Alt. Man har ved Universitetet enten slet ingen
eller saa godt som ingen Stipendier for dem, som studere Natur
videnskaben. De allerfleste Stipendier ere theologiske; det mangler
ei ganske paa juridiske og medicinske, philosophiske, historiske,
mathematiske o. s. v., men for Naturvidenskaben i Almindelighed
eller den experimentale Naturvidenskab i Særdeleshed er der ingen
akademisk Understøttelse bekjendt. De, som studere andre Viden
skaber, opmuntres til Fremgang ved Proemier for de bedste Af
handlinger over de aarlige udsatte Spørgsmaal, saaledes har man
Opmuntring i 8 Videnskaber, nemlig: i Theologie, Lovkyndighed,
Medicin, Philosophie, Historie, Mathematik, Philologie ogÆsthetik,
men ingen Proemier udsættes i Physik, Chemie eller Naturhistorie.
Man siger, at de mathematiske og medicinske Spørgsmaal ogsaa
25
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mangen Gang slaae ind i Physik og Chemie; af samme Grund kunde
man da ogsaa afskaffe de philosophiske, historiske og æsthetiske
Proemier, fordi de andre Videnskaber ogsaa give Anledning til
Spørgsmaal af dette Slags. Jeg har førend min Udenlandsreise
desangaaende gjort Forestilling til Universitets-Direktionen, som
ogsaa erklærede mig, at de desangaaende i sin Tid vilde giøre
Deres Majestæt Forestilling, men endnu troer jeg ikke, at denne
Tid er kommen.
En iblandt de Drivefiedre, vort Universitet bruger til at holde
de Studerende til Flid i Videnskaberne, ere de forskiellige Examina.
Til den pharmaceutiske og medicinske Examen skulle de Stu
derende flittig lægge sig efter Naturvidenskaben; men dette behøve
de ikke, da de ei examineres af Mænd, der til Grunde have studeret
den. Professor i Botaniken examinerer ikke i Plantevidenskaben,
Professor i Physik og Chemie ikke i sit Fag, men Professorer i
Medicinen, der undertiden ere i det Tilfælde, ikke at forstaae saa
meget af disse Ting, som Candidaten, skiøndt de i deres egen
Videnskab ere meget duelige, examinere endnu beständigen. Føl
gen heraf er: at de, som ikke selv have desto større Lyst, Intet lære
af Betydenhed, ja ofte slet ikke høre Forelæsninger, men nøies med
at lade sig underrette af en Manudukteur i de Sætninger, hvorom
Examen pleier at dreie sig. Man finder ogsaa, at vore Pharmaceuter, i Sammenligning med de preussiske, ere kun maadeligt
underrettede, og at vore unge Læger ofte ere meget forsømte i
Henseende til Chemie og Physik. Jeg har for 6 eller 7 Aar siden
desangaaende indgivet en Forestilling til Universitetets høie Di
rektion, men mit Forslag har hidindtil været uden Følger.
Uagtet alle disse ugunstige Omstændigheder, sporer jeg dog saa
megen Lyst hos de unge Studerende til min Videnskab, at jeg troer,
at der kun fordredes nogen, om endog kun liden Opmuntring
udenfra, for at indlede en glimrende Periode for denne Videnskab
her i Fædrelandet. Jeg holder det altsaa for en Pligt, der paaligger
mig som Embedsmand og Undersaat, desangaaende at fremlægge
Deres Majestæt følgende Forslag.
1. Vore Studerende tilbringe det første Aar ved Universitetet
med den philologiske og philosophiske Examen; de allerfleste an
vende det første Halvaar til den philologiske Deel og studere paa
samme Tid nogle af de Videnskaber, som høre til den philosophiske
Examen; alle Sagkyndige ere ogsaa enige om, at denne Studereplan
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er den bedste. Men denne Fremgangsmaade kunde ved en liden
Forandring erholde en stor Forbedring; jeg mener, at den philologisk-philosophiske Examen ikke skulde deles i en philologisk og
philosophisk Deel, men at Examens-Gjenstandene skulde saaledes
fordeles paa de to Halvaar, at der i hiin Examens første Afdeling
examineredes i de philologiske Videnskaber og i Mathematik, i den
anden derimod i Philosophie, Physik og Astronomie. Herved
vandtes den store Fordeel, at Studenterne medbragte de nødven
digste mathematiske Forkundskaber til Physikens og Astronomiens
Studium. For nærværende Tid lære de Trigonometrien 4 Maaneder
efter at de skulde have brugt den i hine to Videnskaber. For nær
værende Tid examineres de Studerende før deres Optagelse til
Universitetsborgere i Arithmetik og Geometrie. Det forekommer
mig, at de derfor burde anvende Tiden paa andre Dele af Mathe
matiken til den anden Examen. Det synes mig, at man med For
deel kunde træffe den Indretning, at de Studerende til anden
Examens første Afdeling skulde lære Trigonometrien og Algebra
ret udførligt, Stereometrien, saa compendiarisk, som nogenlunde
kunde skee. Havde Nogen ved den første Examen faaet ringere
Charakteer, end godt, for Arithmetik eller Geometri, skulde han
deri examineres paany ved den anden Examens første Afdeling.
For deres Skyld, som ved Universitetet behøvede at repetere deres
plane Geometrie, kunde en Repetent ansættes.
Den her allerunderdanigst foreslagne Indretning vilde endnu
medføre den Fordeel, at Professor i Mathematiken ikke behøvede
at læse over samme Gjenstand om Sommeren, som om Vinteren,
men i dets Sted kunde læse over den høiere Mathematik. Profes
sor i Physiken behøvede heller ikke at holde elementåre Forelæs
ninger over sin Videnskab uden hvert andet Halvaar, nemlig om
Sommeren, men kunde derimod forpligtes til, om Vinteren at læse
over Optiken, hvorover nu kun haves en kort Forelæsning ved
Universitetet, bestemt til Indledning for Astronomien. Paa denne
Maade vilde altsaa Naturvidenskabens Studium vinde betydeligt,
uden at Forandringen kostede Universitetet det Mindste eller med
førte nogen Forvirring i Tingenes hidtil havte Gang. Det Eneste,
der, saavidt jeg skiønner, herimod kunde indvendes, er, at de Stu
derende herved tabte den Frihed, at tage den philologiske eller
philosophiske Examen først, efter Behag, og at det aldrig blev dem
muligt, at tage denne Examens begge Dele i et halvt Aar. Men den
25*
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første Indskrænkning er aabenbar af megen ringe Betydenhed, den
anden træffer heller ikke meget, da det ikke er tilladt dem, som
ville ansøge om Stipendier ved Universitetet, at tage den hele
philosophisk-philologiske Examen paa mindre end et heelt Aar.
Naar det tillades Nogen at tage den første Universitets-Examen om
Foraaret, hvilket i rolige Tider, hvor Samfærdselen ei standses,
vistnok sieldent vil skee, maatte Professorerne i Mathematik, Phy
sik og Astronomie vel gjentage deres elementare Forelæsninger,
hvis man ikke fandt for godt at lade dem erstatte ved Adjunkter,
hvilket kun da vilde skee, naar man overalt fandt det raadeligt at
ansætte saadanne, for at give Foredragene større Fuldkommenhed.
2. For at opmuntre de Studerende til desto større Iver i deres
Studium, foreslaaer jeg allerunderdanigst, at der maatte aarligen
udsættes en Proemie i den experimentale Naturlære og en i Natur
historien, der af de Studerende kunne vindes under de samme
Vilkaar, som de andre 8 Proemier, der paa Deres Majestæts høie
Fødselsdag tilkiendes dem, der maatte have fortient dem. Til den
experimentale Naturlære regnes baade Physik og Chemie. Da
Naturvidenskabens Studium koster langt mere end de øvrige Viden
skabers, synes det mig billigt, at nogle af Universitetets Stipendier
anvendtes til at understøtte dette. Talrige ville de, der giøre dette
Studium til deres Hovedsag, ikke vorde, men Understøttelsen burde
for hver Enkelt være betydeligere end den, man giver andre Stu
derende. Da de Studerendes Antal ved Kiøbenhavns Universitet
nødvendigen maa formindskes ved det nyoprettede Norges, synes
det mig ikke upassende, at man nedlagde 12 Pladser paa Communitetet og deraf oprettede 3 Stipendier for Naturvidenskaben.
Naar hermed forbandtes Plads paa et af Studenterkollegierne, hvor
man nyder frit Huus og et lidet Tillæg, saa vilde en Dyrker af
Naturvidenskaben, der ei selv var aldeles fattig, være i Stand til at
dyrke sit Fag. løvrigt skal jeg i det Følgende allerunderdanigst
vove at giøre andre, mere omfattende Forslag, Stipendierne angaaende.
3. Hidindtil have vore Apotheker næsten været de eneste Skoler,
hvori unge Mennesker kunde lære Noget af den praktiske Chernies
Haandgreb; imidlertid var det dog yderst sieldent, at Apothekeren
fortiente Navn af Chemiker. Dette havde den dobbelte Grund, først,
at den unge Pharmaceutiker sieldent fik nogen ordentlig Theorie,
der i Chemien altid maa gaae Haand i Haand med Praxis; dernæst
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og fornemmelig, fordi han ikke lærte Andet i Apotheket, end en
enkelt Deel af den chemiske Praxis, Intet af det, der hører til
Kunsten at undersøge Legemernes Bestanddele. Kunde man altsaa
foranledige Apothekerne til at vorde Chemikere, saa vilde snart
Landet paa sine vigtigste Punkter vorde forsynet med Mænd, der
videre kunde udbrede chemiske Kundskaber. Da desuden en Deel
af Lægekunstens Sikkerhed beroer paa Midlernes rigtige Tilbered
ning, Apothekerens Duelighed altsaa har en stor Indflydelse paa
mange Familiers, ja paa hele Fædrelandets Vel, saa vilde jeg aller
underdanigst foreslaae, at den Examen, hvorved man stræber at
forvisse sig om Apothekernes Duelighed, skulde modtage adskillige
væsentlige Forbedringer:
a) At Examen begyndte med en praktisk Prøve, og at den, som
ikke bestod heri, skulde afvises, indtil han havde erhvervet sig
mere Duelighed. Ved Iværksættelsen af dette Forslag vilde det
forebygges, at nye Ynglinger, som blot havde giennemløbet et
Apothek, uden at tage fat paa de praktiske Forretninger, kunde
slippe igjennem Examen og siden være de dueligere i Veien.
Der gives desuden et ikke lidet Antal af unge Mennesker, som
enten af naturlig Uskikkethed eller af Dovenskab aldrig lære
den chemiske Praxis ordentlig; disse ville da ved en saadan
praktisk Prøve afskrækkes fra en Bane, hvor de kun vilde øde
lægge dem selv og udsætte deres Medborgere for Fare.
b) Den mundtlige Examen skulde kun holdes af de Professorer,
der ifølge deres Embede skulde være Sagkyndige. Altsaa skulde
Professor i Physiken og Chemien examinere i sin Videnskab,
Professor i Botaniken i sin. En dertil for bestandig udnævnt
Apotheker eller en Professor i Pharmacien, naar Universitetet
havde en Saadan, i Varekundskaben, angaaende Varernes Con
servation, og i alt det af den pharmaceutiske Praxis, som ud
mærker den fra den reen chemiske.
c) Charaktererne skulde kun uddeles efter de strengeste Grund
sætninger. Den ringeste Charakteer skulde være: »duelig«.
Ingen skulde erholde den, med mindre han havde viist, at han
havde de Færdigheder og de Kundskaber, som udfordres af
den, man skulde betroe Bestyrelsen af et Apothek; med andre
Ord: han skal have viist, at han er en god Praktiker i sit Fag.
Naar han endnu hertil viste gode theoretiske Kundskaber i
Chemien og videnskabelige Kundskaber i Botaniken, kunde

198

H. C. ØRSTEDS NATURVIDENSKABELIGE SKRIFTER

han meddeles Charakteren »duelig og kyndig«. Dersom han
desforuden viste sig øvet i den Kunst at anstille chemiske
Undersøgelser, kunde man give ham Charakteren »kyndig
og udmærket duelig«. Dersom han røbede meget udbredte
videnskabelige Kundskaber, kunde man forvandle Udtrykket
»kyndig« i Charakteren, til »indsigtsfuld«. Skulde det
sieldne Tilfælde indtræffe, at Kandidaten endog viste lærde
Kundskaber i sit Fag, kunde dette endnu som en særdeles Ud
mærkelse føies til Charakteren. Dersom man holdt med Streng
hed over, at de gode Charakterer virkeligen bleve saa sieldne,
som de gode Kundskaber, og dersom Deres Majestæt tillige
allernaadigst vilde befale, at Ingen, som havde kun den ringeste
Charakteer, maatte vorde Apotheker i Kiøbenhavn og Stiftsstæderne, og at Charaktererne til denne Examen skulde paasees
ved Besættelsen af Assessorpladserne i Sanitetskollegiet, saa
troer jeg, at denne nye Indretning vilde have meget velgiørende
Følger.
d) For at sætte de unge Pharmaceutikere istand til, virkeligen at
forberede sig, er det mit allerunderdanigste Forslag, at Apothekerne skulle være forpligtede til at tillade idetmindste en af
deres Medhiælpere at høre en botanisk Forelæsning og en chemisk, eller skulde dette holdes for alt for meget fordret, da en
botanisk om Sommeren og en chemisk om Vinteren. Apothekeren kan let træffe en saadan Indretning i sit Apothek, at dette
bliver ham muligt; men ikke desto mindre veed jeg forud, at
Mange iblandt dem ville blive utilfredse med denne lille Ind
skrænkning.
e) Man kunde maaskee anvende nogle af Universitets-Stipendierne
til at understøttede mindreformuendePharmaceutikeremedens
de studere til deres Examen.
f) De saaledes dannede Pharmaceutikere skulle bidrage til at ud
brede chemiske Kundskaber i Provindserne. Jeg er af den aller
underdanigste Formening, at det vilde have god Virkning, naar
Deres Majestæt opmuntrede Apothekerne til at holde populaire
Forelæsninger over Chemien i Kjøbstæderne og allernaadigst
beærede dem, som heri udmærkede sig, med Titel af »Assessor
i Sanitetscollegiet« eller »Medicinalraad«, Alt efter For
tjenestens Grad. Da nogle af de nærværende Apothekere, endskiøndt kun faa, have de til slige Forelæsningers Holdelse for
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nødne Kundskaber, saa kunde denne Indretning allerede strax,
saasnart Deres Majestæt befalede det, tage sin Begyndelse.
Dersom Deres Majestæt allernaadigst skulde bifalde dette For
slag, Apothekerne angaaende, var jeg istand til, naar befaledes, at
indlevere en mere detailleret Plan, med faa Forandringer, den
samme, som jeg for endeel Aar siden indleverede til den høie Di
rektion for Universitetet og de lærde Skoler.
4. Uagtet det ved min Ansættelse til Professor allernaadigst
blev mig paalagt at examinere i Chemien ved Universitetet, jeg
ogsaa desangaaende i sin Tid har meddeelt det medicinske Fakultet
det Behørige, saa er jeg dog endnu, efter et Tidsløb af 7 Aar, ei
bleven kaldet til den medicinske Examen. Professor i Botaniken
examinerer heller ikke i sit Fag ved denne Examen. Jeg troer
imidlertid, at det vilde befordre Chemiens og Plantelærens Studium
ved Universitetet, om de Professorer, hvis Hovedstudium disse
Videnskaber er, ogsaa deri examinerede.
5. Hele Fakultets-Indretningen bærer endnu Præget af den Tid,
da Universiteterne oprettedes, og da Naturvidenskaben befandt sig
i den usleste Forfatning. Latin, Græsk, Hebraisk har hver sin Repræsentant i det akademiske Raad; Physik, Chemie, Botanik, Zoo
logie har slet ingen. Ingen kan negte, at det er retfærdigt, at enhver
Professor i en Hovedvidenskab, deeltager i Universitetets indre Be
styrelse og i de akademiske Embeder, kort sagt: er Medlem af det
saakaldte Konsistorium. Man vil neppe finde nogen rimelig Grund,
der kunde opveie mod denne ligesaa simple som naturlige Grund.
Efter den nærværende feilagtige Indretning seer man ofte, og lige
ledes for nærværende Tid, unge Mænd sidde i Konsistorium som
Theologer, medens langt ældre Professorer i det philosophiske
Fakultet blot ere extraordinaire. Heraf er da Følgen, at kun visse
Professorer have Stipendiernes Uddeling i Hænderne, og at de
øvrige Professorer ikke kunne skaffe dem, der giøre Fremgang i
deres Fag, nogen akademisk Understøttelse, uden forsaavidt de
kunde bede deres Kolleger derom. Jeg er derfor af den allerunder
danigste Formening, at enhver Professor i en af Videnskabens
Hoveddele, eller den ældste, naar der er flere, skal være Medlem
af Konsistorium.
6. Det philosophiske Fakultet er sammensat af to meget ueensartede Dele, den historisk-philologiske og den mathematiske og
physiske Deel. Dersom Fakultetsinddelingen skal have nogen Be-
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tydning, maae disse to Afdelinger hver have ét heelt Fakultets
Rettigheder. Professor i Philosophien maa være Medlem af Begge.
7. Ikke alle Professorer, der ere consistoriales, have lige Ind
flydelse paa Stipendiernes Fordeling. Det theologiske Fakultet har
over Uddelingen af alle Pladser paa Regentsen og Kommunitetet
at raade, uagtet mange Pladser ere bestemte for Medicinens, Juris
prudentsens og Mathematikens Dyrkere. En ligeligere Fordeling
af Rettigheden til at uddele disse Stipendier, kunde ikke Andet end
være Videnskabens Dyrkere gavnligt.«

