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H. C. Ørsteds selvbiografi i H. A. Kofod: Conversati-
ons-Lexicon, bind 28, København: A. Soldin 1828

tydsk Haandværksmand (Paryk-
mager) og Konen dansk. Disse 
begyndte at give de dem betroede 
Børn en tidligere Underviisning 
end ellers pleiede at skee; Konen 
lærte dem at læse, Manden lærte 
dem at tale Tysk, saa at de tidligt 
erholdt Færdighed i dette Sprog. 
Naar Drengene om Morgen og 
Aften vare hjemme, søgte Foræl-
drene i Samtaler at udvikle deres 
Sjæleevner. Man fandt deres Frem-
gang saa hurtig, at deres yngre 
Sødskende erholdt samme Un-
derviisning; og nogle Aar senere 
satte de fleste anseete Familier i 

Ørsted (Hans Christian)* er født 
|516| den 14. August 1777 i Rud-
kiøbing hvor hans Fader Søren 
Christian Ørsted var Apoteker. 
Hans Opdragelse og Ungdomsliv 
staaer i nøieste Forbindelse med 
Broderens, Andreas [Anders] 
Sandøe Ørsteds, som fødtes et 
Aar senere. Deres Forældre, som 
havde en temmelig udstrakt Huus-
holdning, og ikke gjerne vilde 
lade dem forvildes under Tjene-
stefolks Opsyn, lod dem dagligen 
henbringe til et Par fattige men 
meget brave Borgerfolk; Manden, 
Christian Oldenburg, en gammel 

* Opfordret af nærværende Værks Udgiver har Ø. selv meddelt sin 
Levnedsbeskrivelse som han kun frygter altfor meget har overskredet 
den foreskrevne Grændse. Forf. vover blot at anføre til Undskyldning, 
at Levnetsbeskrivelser, især naar de forfattes af Man|516|den selv, der 
undertiden kan spare Opregningen af mange Kjendsgerninger ved at 
angive sine Hensigter, men sjeldent saaledes som en fremmed For-
tæller, i deres Sted kan indskyde et Omdømme, maa indeholde en 
nogenlunde udførlig Efterretning, endog om mindre vigtige Ting og 
Forhold. Indskrænker den sig blot til Hovedbegivenhederne, giver 
den altid en overfladisk, og som oftest en unøiagtig Forestilling om 
Mandens Liv.
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Titelblad af H. A. Kofod: Conversations-Lexicon, 28. bind, hvori H.C. 
Ørsteds selvbiografi er trykt. (SB-foto).
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Rudkjøbing deres Børn i samme 
Skole, saa at Parykmageren, da 
hans Haandværk mere og mere 
gik af Mode, forvandledes til 
Skolemester. Det eneste, der, 
foruden hans Retskaffenhed, kunde 
anbefale ham hertil, var hans 
Bibelkundskab. En vigtig Deel 
af den Underviisning, han gav, 
bestod deri, at han oplæste Bibe-
len paa Tydsk, og lod en af sine 
Discipler oversætte den mundtlig 
paa Dansk, hvortil han kun alt for 
partisk, næsten udelukkende, 
brugte sin ældste Discipel. Konen 
lod Børnene lære Pontoppidans 
Forklaring paa det meest ordly-
dende udenad, og tillod ikke en-
gang at udfylde et St. foran en 
Apostels Navn. Skrivningen lær-
tes efter tydske, fra Lybeck for-
skrevne For|517|skrifter. Regnin-
gen lærtes efter Valentin Heins 
gamle tydske Regnebog; dog 
forstod Læreren selv ikke alle fire 
Species, men kun de to første; 
men en anden Dreng, som tidligere 
havde gaaet i Skole, hvor Under-
viisningen var bedre, lærte sine 
nye Skolekammerater at multi-
plicere, og en af Byens Præster, 
som ofte kom i Faderens Huus, 
lærte dem at dividere. Af Arens-

dorphs Regnebog, som den æld-
ste Broder fandt blandt sin Faders 
Bøger, lærte han til sin største 
Fornøielse at regne Regula-detri. 
Han lærte sin Broder den ligesaa 
snart, og nu gik Regningen godt 
for sig i Skolen. Imedens de to 
Brødre erholdt denne noget re-
gelstridige Underviisning i Pa-
rykmagerens Skole, erholdt de 
fra deres 7 eller 8 Aar af nogle 
Timers daglig Underviisning i 
Latin, af adskillige af hinanden 
følgende Lærere, der just ikke 
henhørte til de bedste. De gjorde 
derfor i adskillige Aar ikkun liden 
Fremgang i Latinen, derimod 
grebe de med Begjerlighed de 
andre Kundskabsmidler, som faldt 
dem i Hænder. De læste og over-
satte, tildeels for deres egen Fornøi-
else, Hübners Verdenshistorie. 
De forsøgte sig ogsaa i at forfatte 
Prædikener, og havde foresat sig 
at blive Theologer. I dette Slags 
Øvelser havde A. S. Ø. allerede 
en stor Styrke. H. C. Ø. forsøgte 
sig derimod mere i at giøre Vers, 
og i at tegne, i hvilket sidste han 
havde en bereist Bagersvend til 
Lærer, den eneste der var at faae 
paa Stedet. I Aaret 1789, da den 
ene af Brødrene var 10, den anden 
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11 Aar gammel, satte Faderen 
dem i sit Apothek, hvor han den-
gang ingen anden Medhjelper 
havde. Imidlertid tilstodes dem 4 
Timers Underviisning i de aka-
demiske Videnskaber, af en Stu-
dent, som deels levede heraf, 
deels af at prædike og at stikke 
Signeter. Den ældste af Brødrene 
fandt Smag i Apothekets chemi-
ske Arbeider, den yngre trak sig 
med Faderens stiltiende Samtykke 
mere og mere tilbage herfra, og 
læste blandt andet Nørregaards 
Naturret for Fornøi else; og blev 
saa vel be kiendt dermed, at han 
stod sin Prøve ved at examineres 
af Jurister, som besøgte Faderens 
Huus. Den ældste læste imidler-
tid nogle chemiske Skrifter, og, 
ifølge sin Lyst til Poesien, ogsaa 
Digtere. Ligeledes læ|518|ste han 
Batteuxs Theorie af de skjønne 
Kunster. Han erindrer sig endnu, 
at det altid forekom ham derved, 
som om Poesien maatte være 
noget langt høiere end det syntes 
efter Batteux. Brødrene meddeelte 
hinanden bestandigt deres Læs-
nings Frugter, især udvikledes 
begges philosophiske Anlæg me-
get, ved den Eftertanke, hvortil 
den yngres Lyst til Naturretten 

gav Anledning. Hvad der var at 
faae til Laans af gode Bøger er-
holdt de villigt af de Faa, som 
besad saadanne paa Stedet. Selv 
forskreve de sig Bøger for deres 
Sparepenge, og fik derved Lei-
lighed til mere historisk Læsning, 
end ellers vilde staae dem aaben. 
Det Franske og Engelske fik de 
Leilighed til at lære af Stadens 
Byfoged, Landsdommer (nu Etats-
raad) Jürgensen, en Mand, der 
havde dannet sig baade ved Stu-
deringer og Reiser. Denne tilbød 
først den yngste, hvis Kundskaber 
i Naturretten vakte hans Opmærk-
somhed, og som han ogsaa havde 
gjort bekjendt med flere Skrifter 
i Naturretten, at lære ham Engelsk, 
og kort derpaa tilbød han den 
ældre at lære ham Fransk. Nu 
lærte hver af Brødrene et af Spro-
gene, af denne Mand, men ind-
byrdes veiledede de atter hinanden, 
saa at hver af dem lærte at læse 
en Bog i begge Sprogene. Videre 
tillod Tiden dem ikke at gaae. I 
Efteraaret 1793 skaffede de sig 
Skoleforordningen, og fandt nu, 
at det maatte være dem muligt at 
lære det, der endnu manglede 
dem, for at blive Studenter, til 
næste Efteraar; men, da de vel 
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vidste at deres Lærer i de lærde 
Sprog selv stod for meget tilbage 
for at lægge den sidste Haand paa 
deres Underviisning, bad de deres 
Fader at sende dem til Kjøbenhavn 
i Foraaret 1794, paa det, at de der 
i et halvt Aar kunde nyde en bedre 
Underviisning. Han opfyldte de-
res Begjering. Professor Riisbrigh 
anbefalede dem en duelig Lærer, 
som især maatte øve dem i latinsk 
Stiil og Græsk. De bestode da i 
Efteraaret 1794 den første aka-
demiske Examen med bedste 
Character. De studerte nu til den 
philosophiske Examen. Det var 
dengang tilladt at tage hvilken 
man vilde først af dennes to Af-
deelinger; men de valgte den 
samme Orden, som nu alle maae 
følge, og som de bedste Raadgi-
vere ogsaa dengang tilraadte. De 
hørte derfor Philo|519|sophie og 
Mathematik om Vinteren, tillig-
emed lærde Sprog og Historie. 
De havde hjem me forsøgt at lære 
Mathematik af en Landmaaler, 
men intet begrebet deraf; de bleve 
ikke lidet overraskede, ved vor 
brave Wolfs Foredrag at see, hvor 
klar denne Videnskab er, naar den 
rigtigt fo redrages, og Tilhørerne 
ikke lade det mangle paa Op-

mærksomhed. I det at den ene af 
Brødrene havde en stor Forkjær-
lighed for Philosophien, og fandt 
den tillokkende endog under dens 
alvorlige Skikkelse, den anden 
derimod fandt en særdeles Glæde 
i Astronomie og Physik, og raad-
førte sig tillige med nogle andre 
elementaire Ma the  matiske Bøger 
end Karstens Lærebog, hvorover 
der blev læst, bleve de i stand til 
gjensidigen at hjelpe hinanden. 
Ved Examens tvende Prøver er-
holdt begge Udmærkelse under 
alle Examinatorerne. Endskjønt 
deres Veie nu syntes at skilles ad, 
da den ene lagde sig efter Lov-
kyndigheden, den anden efter 
Medicinen, vare deres Studier 
dog ledsagede af en fortsat gjen-
sidig Meddelelse. A.S. Ørsted 
lagde sig med en saa dan Kraft 
efter Philosophien, at Broderen 
derved fandt det meget lettet for 
sig, ogsaa at gjøre Fremgang deri. 
Selv de Resultater af Lovkyndig-
heden, der kunde opfattes uden 
omstændelige Kundskaber i Faget, 
modtog denne af hiin. H. C. Ør-
steds Studier i Naturlæren bleve 
ligesaalidet Broderen fremmede, 
saa at de ligesaameget forbandtes 
ved et aandeligt Broderbaand som 
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ved Blodets. Da de som Beslæg-
tede med Stifteren af Ehlers Col-
legium tidligt havde faaet Plads 
i dette, i Huset hos en Søster af 
deres Fader havde frit Bord, og 
snart begyndte at manuducere til 
den philosophiske Examen, A. S. 
Ø. lidt senere ogsaa til den juri-
diske, fandt de Leilighed, at til-
fredsstille deres videnskabelige 
Fornødenheder, uden at bebyrde 
Faderen, der havde mange Børn 
at opdrage.1 Deres Bogsamling 
voxte derfor Aar for Aar betyde-
ligt. Maaske vil man finde det 
mærkeligt nok, at de i al den Tid, 
de boede sammen, nemlig indtil 
Aaret 1800, havde fælles Casse, 
og aldrig havde Stridigheder over 
dens Brug. Til deres daglige Om-
gang fra 1797 af, hørte Oehlen-
schläger, som boede og spiste til 
Middag i samme Huus, hvor de 
spiste. Man forestiller sig let |520| 
at deres tidligere Kjærlighed for 
Poesie maatte finde ny Næring i 
dette Bekjendtskab, der indflettede 
saa mangen poetisk Nydelse i 
deres daglige Liv.

Vi komme nu til det Særegne i 
H. C. Ørsteds Levnet. I Aaret 
1796, i det andet Aar efter at han 

var bleven Student, udarbeidede 
han et Priisskrift over den af Uni-
versitetet udsatte Opgave: at vise 
hvorledes det prosaiske Sprog 
fordærves ved alt for meget at 
nærme sig det poetiske. For dette 
Skrift tilkjendtes ham Præmien 
ved Høitideligheden for Kongens 
Fødselsdag 1797. Dette Ungdoms-
arbeide indrykkedes i Minerva. 
Han fortsatte ogsaa sine Øvelser 
i Digtekunsten, og lod nogle Sma-
adigte uden Navn indrykke i et 
Tidsskrift; men han følte dog 
stedse at Digtekunstens Udøvelse 
ei var hans sande Kald. I samme 
Aar underkastede han sig den 
pharmaceutiske Examen, hvorom 
Tode i sin medico-chirurgiske 
Journal gav en Efterret ning, under 
Titel: ein ausgezeichnetes Apothe-
kerexamen. Ved samme Aars 
Slutning udarbeidede Ø. et Pris-
skrift over Universitetets me-
dicinske Opgave: Modervandets 
Oprindelse, Natur og Nytte, hvor-
for Præmien tilkjendtes ham 1798. 
Det er trykt i physisk-oeconomisk 
og medico-chirurgisk Bibliothek. 
I dette Aar udarbeidede han tillige 
en Afhandling for philosophisk 
Repertorium, der ogsaa tryktes 
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særskilt, under Titel: Grundtræk-
kene af Naturmetaphysikken. 
Forf. opstillede der Naturmetaphy-
sik ken efter en fra den Kantiske 
no get forskjellig Plan. I Efteraa-
ret 1799 erholdt han den philo-
sophiske Doctor-Grad, efter at 
have forsvaret sin Disputats de 
forma me taphysices elementaris 
na turæ externæ. Til det Skandi-
naviske Selskab leverede han 
blandt andet en Recension over 
Gadolins Indledning i Chemien, 
hvori han fremsatte den, siden 
overalt antagne Tanke, at de Stof-
fer, man skjelnede som Æsk (Al-
ka lier) og Jordarter, udgjøre én 
Classe. I Aaret 1800 bestyrede 
han Justitsraad Mantheis [Man-
they] Apothek under dennes Uden-
landsreise, og holdt, i hans Sted, 
Forelæsninger over Chemien ved 
det chirurgiske Akademie. Det 
bør her ikke forbigaaes, at han 
skylder denne sin gamle Ven Me-
get for den Opmuntring og de 
Raad, han modtog af ham ved 
Begyndelse af sin Bane. |521| 
Samme Aar læste han ogsaa om 
Sommeren over Naturmetaphysik-
ken, og beskikkedes til pharma-
ceutisk Adjunct ved det medicin-

ske Facultet. Det var ligeledes 
dette Aar, hvori Voltas berømte 
galvaniske Søile bekjendtgjordes, 
og overalt foranledigede saa mange 
nye Forsøg. I disse deltog ogsaa 
H. C. Ørsted, og udtænkte en egen 
Indretning, hvorved Syrernes store 
Virksomhed i Frembringelsen af 
den galvaniske Elektricitet viistes. 
Han viiste ogsaa, at naar den 
Voltaiske Søiles Ledere frembringe 
samme Forandring i en farvet 
Væske, som Syre og Æsk (Alkali), 
saa kommer Farvens Ligevægt 
tilbage, saasnart alle Delene fuld-
kommen sammenblandes, saa at 
de ved Lederne udviklede modsatte 
Virkninger just ere i den Propor-
tion, at de hæve hinanden. I 1801 
tiltraadte han en Udenlandsreise. 
Paa denne Reise, hvorfra han kom 
tilbage ved Slutningen af 1803, 
besøgte han en stor Deel af Tydsk-
land, Frankrig og Holland. Hans 
Reise faldt i en mærkværdig vi-
denskabelig Gjæringstid. Den 
nyere Philosophie havde givet 
Aanderne et nyt Sving, og opvakte 
mange store Anelser om en høiere 
Indsigt. Volta havde sat sin Støtte 
som Grændseskjæl mellem det 
gamle og det nye Aarhundredes 
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Naturlære. Winterl havde udgivet 
sine Prolusiones in chemiam secu li 
decimi noni, en Bog fuld af store 
Tanker, men hvis Læsning man 
havde fundet saa lidet tiltrækkende, 
at den unge danske Reisende paa 
en vis Maade kunde siges at være 
den, der indførte den ungarske 
Chemiker blandt de Tyske. Opfyldt 
med Begeistring for en vidtudse-
ende Fremtids Tilstand i Viden-
skaben, fandt han i en Tid, hvori 
der var saa stor Bevægelse i Vi-
denskaben, overalt en let Adgang. 
Det vilde føre langt over en kort 
Levnetsbeskrivelses Grændser, 
at give en nogenlunde fuldstæn-
dig Forestilling om denne Reise; 
men det vil allerede give Læsere, 
der kjende de Tiders berømte 
Navne, nogen Forestilling om det 
Lærerige og Nydelsesfulde i en 
saadan Reise, naar man fremfører 
for deres Øine Rækken af de 
navnkundige, og deels med fuld-
kommen Ret, dels med Uret be-
rømte Mænd. Disse vare i Kiel: 
Reinholdt [Reinhold], i Hamburg: 
Reimarus, i Harlem: Westrumb, 
i Cas|522|sel: Shaub [Schaub], i 
Göttingen: Blumenbach, Maier 
[Mayer], Bechmann [Beckmann], 
Gmelin, i Erfurt: Tromsdorff 

[Tromms dorff], Buchholz [Buc-
holz], Bernhardi, i Jena: Schelling, 
A. W. Schlegel og F. Schlegel, 
Gøttling, Voigt, Lenz, Loder, Ersh 
[Ersch], Batsh [Batsch], Froriep; 
i Leipzig: Platner, Hindenburg, 
Eschenbach; i Halle: Curt Spren-
gel, Niemeier, Gilbert, Reil, Klü-
gel; i Berlin: Klaproth, Hermbstedt 
[Hermbstädt], Rose, Mineralogen 
Karsten, Erman, Fischer, Simon, 
Benjamin Richter, A. N. Scherer, 
Bode, Wildenow, Marcus Hertz 
[Herz], Fichte, Shleiermacher 
[Schleiermacher], Bendavid, Fess-
ler, Erhardt; i Dresden: Tieck; i 
Freiburg: Werner, Trebra, Char-
pentier den ældre, Lampadius; i 
Bamberg: Marcus og Döllinger; 
i Erlangen: Schreber, Hildebrandt, 
Orttof [Ortloff], i Regensburg: 
Placidus Heinrich; i Landshut: 
Roeschlauch [Roeschlaub]; i Salz-
burg: Hartenkiel, v. Moll, Vier-
thaler, Wagner; i München: Rum-
ford, Franz Bader, Imhoff [Imhof]; 
i Stuttgart: Jäger, i Tübingen: 
Kielmeier [Kielmeyer], Autenri-
eth, Storr, Bohnenberger; i Carl-
ruhe: Borckmann [Boeckmann] 
den ældre og yngre. Af unge senere 
berømte Mænd, gjorde han Be-
kjendtskab med Mineralogen 




