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

den betydning, den fik under den industrielle revolution, 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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