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Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Holberg, Ludvig, Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret, 1969-1971
↩ Man kunde have ønsket at der paa Renæssancetiden havde været to Luthere, dels den teologiske Luther,
dels en statsforfatningsmæssig og videnskabelig Luther, der paa det verdslige Omraade kunde have udrettet
det samme som Luther gjorde paa det kirkelige ved til Bunds at

udrense den middelalderlige Surdejg og helbrede de Vildfarelser den Tids Taagetænkning havde skabt.
For der er endnu meget at reformere. Man har jo kun stynet Vildfarelserne, ikke rykket dem op med Rode.
De Universiteter der stammer fra Middelalderen trænger til Forbedringer, saa at Videnskaberne kan dyrkes
med mindre Postyr og større Nytte. De Akademier der i den sidste Tid er blevet grundlagt i Frankrig og
England viser at det er nødvendigt at lave om paa det hele. Deres Love staar i Modsætning til Lovene ved de
Universiteter hvor de unge studerende skal sværge ved deres Lærers Ord, hvor man ikke faar uddannet og
forbedret sin Tanke, men snarere fordærvet sin Smag, og hvor man lærer en Masse som man snart efter skal
have Ulejlighed med at glemme igen. De der strømmer til Universiteterne som til Markeder for gavnlig
Viden, kommer tilbage belæssede med alt muligt Kram. De er nok mere lærde, men ikke bedre eller mere
kultiverede; for deres gamle Fordomme er snarere taget til end taget af, og det er ellers det der bør være
Forskellen mellem studerede Folk og Manden paa Gaden. De gamle Fordomme maa udryddes og
Studenternes Hjerner maa renses fuldstændig før man læsser Lærdom paa dem. Hvis man ikke sørger for
dette, saa tror de at intet er sandt, med mindre de kan henføre det til den Trosretning de engang i Fortiden
har sluttet sig til.
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