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H. G.
Dm

det Ord i Dansken

rilrs-
sññ og

om det Mands-Navn

rüdsîiid er udi sin Betydning et heel almindeligt og 
kèendt Ord, og burde vel ogsaa vcrre det t Henseende til sin . 
Ovrindelse og Derivation, Men naar vi ville eftersoge hos 
de afvore Skribentere/ som derom have talt, stulle vi finde 

anderledes. Vi stulle fornemme/ at dette Ord har vcrret ligesom en 
fortryllet Skive/ fonmore Philologi, Antiquarii og Jurister alle have
studt ftyl ad/ og ingen har rammet Prikken. Vi stulle see/ hvorledes 
enhver har vendet og dreyet det paa sin Maadk/ og at den letteste og een- 
foldigste Maade ey har vildet falde dennenr ind. Christen Osterssons 
Meening i hans Giojjario juridico Dan. er vel endelig eenfoldig/ naar 
hand siger/ atAmldersaamegetsomAar rüg/ rug paaAar: men 
det er dog ikke den rette. Thi hvorledes stulde dette g i Enden forvand
les til saa flet uvedkommende og fremmede Bogstaver/ som Ib ere i 
Henseende til g? Denne gode Mand/ hvis Bog er nyttig og hvis Fliid 
og Fortienester bor med ald Rette roses/ havde ingen Lcrrdom i boglige 
Kunster. Men hvad vil jeg sige ? Andre som have havt den tilstrcrkke- 
lig, dem haver den dog ikke vildet nytte eller lykkes/ til dette Ord at op
lyse. Tvertimod/ man seer at jo lcrrdere de har vildet vcrre/ jo metre 
har de sorsteget sig/ og deslcrngere ere de henbragte fra Ordets rette
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Herkomst. Heriblant kand man vel regne Jens Bicelke, fordum Nor« 
ges Riges Canceller, der skriver i stne Terminis Legalibus Norvegicls 
saaledcs : "Arrrlds Did, videtur at forstaaes om den Tiid man forsi 
"haver vidst at bruge Aer og Ild i Verden ; deter, at bruge Ploug til 
"Aggerverk, og Ild til at kaage Mad med: Esterat vilde og barba« 
"riske Folk i Begyndelsen gemeenlig brugte raae Spise, samt maaffee 
"liden Ild eller Verme, men murligt vare meer haardfore, og mindre 
"kuldfficrre, end som nu; somvi seer vilde og afsindige Folk endnu at 
"vcrre paa denne Dag." Hans Mening er da, at det er sammensat af 
Let gamleOrd Ar, som betydde en Plovg, (hvoraferrie er at nloye, og 
det Islandffe Armadnr, en Agerdyrkere, Agricola,) ogaf Ild. En
deel Islcrndere giere sig imidlertid et andet Begreb om Ordet : De fam« 
tykke at det kommer afIld, men deres Forklaring cr endnu lcrrdere, end 
Iens Bicrlkes. "Ann eller Arn, sige de, er Focus, et Ildsicrd eller 
"Altere, og EUdnr er Ild : Og de gamle, naar de indtoge et Stykke 
"Land til at beboe og dyrke, da bare de forst Ild omkring paa et lidet Al« 
"tere eller en Arne, og dermed indviede det, malangt fom.dercs Grcend« 
"ser ffulde naae. Siden blev dette Stykke deres Eyendom og deres Est 
"terkommeres. Naar nu nogen i Eftertiden vilde paatale og disputere 
"dennem det, beraabte de sig paa Arn ild, nemlig at de og deres For« 
"fcrdre havde havt, ryet og brugt det fra Arn ilds eller Ar rlds Tiid." 
Saaledes er da at forstaae Gudmundi Andreæ Anmerkning udi Léxico 
Islándico, pag.14.1s. ’’Arrelids Tiid, pro fumma antiquitate, à primo 
"ovo. Inventores enim regionum, terras à fe habitandas, jure fibi 
"vendicaturi, finguli fuam, fuo igne, vel ara, luftrabant, & folcnni- 
"ter confecrabaiit, veluti ex plurimis liquet documentis. Tantum 
"enim erat cuique proprium, quantum igne luftrare potuit primus, 
"feu fupra quantum ignitabula portaret.” Jeg for Min Dtkl ffulde 
gierne ynffe, atIslcendcrne udafdisie plurimis Documentis vilde mcd« 
deele os nogle faae, til en Prove, rkke just for at oplyse Oprindelsen til 
Let Ord Arild, men til den gamle artige Ceremonie og Skik at stadfce« 
ste, som Gudmundus her taler om, og som horer i saa Maade til Juris
prudentiam fymbolicam. Seert nok, at Arngrimus Jonas, der var 
en langt anden Mand, end bemeldte Gudmundus, haver dog ikke for
klaret denne Jord Eyernes Possessions Tagning og Gmndse Maal« 
tting paa flig Maade, men paa en langt ineere bekiendt og almindeliger,



saa og om bet Mands-Navn Arrild. 329
som var, at forfolge Grcendse-Skiåne med Zld/ og bemerke sine 
Circumferentz-Linier ved at afsvie Greesset rundt omkring Eyendom- 
men. Hvilket selvsamme jeg ffulde troe ogsaa at have voeret Skik hoS 
andre Folk, og i de fleeste Lande fra gammel Tud. Amgrimi Ord ere 

herom disse. Specif». Island, pag. 60. "Obtinuerat confuetudo in legem 
’’abiens, ut agrum fuum, vel habitationis terminos defignaturi, adu- 
"fti graminis quafi fulcnm ducerent, (vel in circuitu, vel ab uno & 
"altero latere, ubi res ita poftularet,) qui cujusque poíTeffionem vel 
"agrum, ab alieno, limitaret. Unde Onundus, quum fluvius Jókuls- 
"aa eo loci elTet impervius, efletque maturato opus, pharetram igni- 
"tam trans fluvium jaculatus eft, ê regione fui fundi, agrum fic in- 
"cenfum vel adultum fibi vendicans; quem terminum Erico {is feil. 
’'fundum illum fibi defiinaverat, & occupare meditabatur,) non licuit tran
scendere. Atque hac ratione Onundus vallem Jókuls-aar-dal utrin- 
"que fuam reddidit. Illam vero confuetudinem, per ejusmodi gra- 
"minis duétum, agros & loca limitandi, Manufcriptum ita tradit: 
tyeir fiord elide um Land nam fitt. i. e. Portabant ignem circa territorium fuum 
occupatum. Man seer her, at det som den lcrrde Amgnmus her anfsrer, 
er, og bliver vel alt, af det flags Beviis, fom Gudmundus Andreæ 
ffulde have kundet frembragt om Tingen. Alleeneste denne sidste har 
vildet raffinere derpaa, sogt Mylteria, og giort et flags Religions Verk 
deraf. Hand kunde vel ikke heller have gotgiort, at den Ild, som man 
brugte ti! sine Jord Grcendser at mcerke, blev kaldet Arins-eiidur. Thi 

denne var hellig, og horde ey til verdflig Brug. Man regnede hos de 
gamle Norffe og Jslcendere tre flags Ild: Det forste var Hellig-eller 
Altere Ild, det andet Stue og Kiokken Zld, det tredie Vide-eller Bau- 
ne-Jld, five ignis fpecularum. Det forste Slags heder i den crldgamle 
Lov-Bog, kaldet Grågås, Arins Elldur, det andet Hybila-Elldur, 
det tredie er Vita Elldur: hvorom kand lceses Olai Wormii, eller ret
tere Magni Olavii saa kaldede Lexicon Punicumpag. s. Kort sagt, Gud
mund! Application afArmsElldur til Arilds Tud har aldeles in
gen Grund. Hand har og selv ikke troet sig deri, men forladt denne 
Tanke, og antaget en anden, udi hans Anmerkninger til Volufpa; thi 
der gicetter hand, at i fordum Dage haver man, af det Ord Ar, som 
bemcrrker Begyndelse, sagt Arens Did, hvilket siden ved gemeene 
Mands fordcervkdkUdtalkérbleven til Arilds Tud.
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Vore Danste Lcerde ere gaugne en anden Vey, og have opdigtet en 

Historist Oprindelse, i det de have supponeret, og faà got som fastsat, 
at Arild maatte verre det samme Navn som Harald; og folgeligen 
Arilds Tird betyde Kong Haralds Tiid. Men eftersom her haver 
verret flere end een merrkelig Konge her i Norden, baade i Danmark og 
i Norge, afdette Navn, saa er man til sidst bleven uvis om, hvilken 
af dem det stulde verre, hvis Tiid her meentes. Mange udaf det flags 
Folk, der giere sig en Regel af, at troe hvadsomhelst en smuk tord Mand 
har sagt, NlsitFcrdernelandsLEre, entender er Beviis for eller ikke, 
have givet den Meening Bifald om Kong Harald Hyldetand : Og der« 
te, siden at Joannes Lyfchander, (en farbroder df Mag. Claudio i 
Herfogle,) bragte den paa Banen; nemlig at Danmarkes Rige under 
denne Konge kom i sin rette Skik og Consistents, og hvad som i hans 
Did blev reguleret, forordnet, fastsatt, og fort i Brug og Sædvane, 
regnede Efterkonrmerne som en Rettesnor. Haralds-Did blev stråle
des Begyndelsen til en strrdeles og merkelig Periodus her i Riget, og 
Æra Haraldina tM'sicn ligesom Æra NabonaiTaris eller Seleucidarum 
fordum i Orienten. Thi saa siger Joannes Lyfchander i sine Antiquita
tibus Daniels pag. gu (hvor Hand beständigen kalder Kong Harald Hala- 
rieum, og ben Sanétionem Pragmaticam, som hand fingerer og fam- 
Mt Koirge tillcegger, Decretum Halarianum,) ’’Inde omnes Dani tem- 
"pora & antiquitates numerant hodierna die, perpetuam decretorum 
"& conftitutionum chrono logiam ab ætate Halarici Hyldetandi dedu- 
”centes. Derved fætter hand og udi Bredden Anlds Tud. Joan
nes Suaningius den yngere, Provst paa Samsoe, har vel fundet denne 
Tanke artig og behagelig, i sin cbronoiogia Danicapag. it. men dog allige
vel ynstet, at der maatte findes noget sikkert Beviis paa denne Æra Ha
raldina fra Kong Harald Hyldetand af. Saa har og vores ypperlige 
Thormodus Torfæ usgiott denne Eylchandrinste Digt den 9Ere, ñt 
ncevne den i sin Serie Regum Daniæ, pag. jió.f. og at sige dette derhos: ’’Ad
edit tamen Suaningius, fe nullum ejus certum veftigium in Panorum 
"hiftoriislegiiTe. Et nos ilia, quæ de æræ illius initio dicuntur, tan- 
"quam dubia in medio relinquimus.” Dm samme Feyl 0g Mangel 
afBcviislighed haver tonge tilforne Christen Ostersson stedt sig paa, 
naar hand saa striver in Giojjario: ’Andre meene Arild at komme af Ha
rald, fra hvilken stal have verret udi gamle Dage en vis Tiid at regne 
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"fra, at ligesom vi nu regne vores Aar fra Christi Fodsels Tiid, saa stul- 
"de de i fordum Did have regnet fra K. Haralds Tiid/ Hyldetand fal» 
"det/ for hand bragte Riget udi god Velstand/ efterat det havde verret 
"af udvortes Fjender udi lang Did forvüsteh og moxen odelagt/ rc. 
"Dog ingen/ som vores Fadernelands Historier ffrevet haver/ noget 
"derom formalder." Derfore haver fotbenætonfeJoannes Suaningius 
junior, (en Tildlang efter at hand havde sin Chronologien faerdig/ og da 
hand ffrev Prolegomena dertil/ forend den kom i Tryk/) forladt den 
omtalte LyfchandriThefin, og formeent at man rimeliger kunde her 
satte en anden Kong Harald i Steden for Harald Hyldetand. Hand 
erklarer sig da gandste for Harald Klack/ saasom den forste afvore Kon
ger/ der antog den Christelige Religion, og bar Omsorg for sit Folkes 
Omvendelse fra Hedenstabet. Skal saa den Talemaade/ fra Arilds 
Tud/ hede det samme hos os, som fra Chrrstendommens Old, eller 
fra den Did Kong Harald Klack forde den Christne Lroe til Danmark, 
circa 920. Aar fra vore Tider at regne. Dette Suaningii Erempel ha
vergivet åg.Peder Vinslov Anledning, tilatopsoge endnu entredie 
Kong Harald/ nemlig Harald Hårfager i Norge/ udi hvis Did Norri
ges Rige blev samlet under eet Hoved/ og af mange smaae Kongedom
me giort til et Monarchie ög Enevolds Herstab. Kunde saa det omtal
te Ord vel derivere sig fra de Norste/ og fra dennem vare til os indkom
met; Dette haver da 1^. Peder Vinslov fremsat i sin liden Bog/ Far
ragine Ar ¿loa-, hvor og findes det meeste afhvad jeg herindtil om Arilds« 
Did har bemarket. Peder Syv i sine Betænkninger øm der Lim« 
briste Sprog, pag. u. declarem sig for ingen vis Harald i seer, men 
siger korteligen: "Arilds-Tiid, o: gammel Tiid, siden Kong Harald 
"eller Arild var til." Og dette maae vcere noksagt om den Historiste 
Ordets Herkomst.

Der have og varet de, jeg erindrer mig ikke hveny der havevildet 
gl'ore det til Arv Md/ quafí ex vetufta hæredirate transmiilhm, som 
udi den daglige Udtale l-ettelig kunde varet forandret til Arild. Andre 
have tankt at det var sammensat af Aar og 2Llde, quafí Aar alds 
Tiid. Og ved denne Meening har den larde Mand vr.Erich Pontop- 
pidan staaet stille, udi sin Grammatica Danicapag. 32s. og varet tvivlraa« 
dig, hvad heller denne Forklaring stal vare rigtigst/ etter man stal hol- 
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Le med den Historiffe, nemlig den af Lyfchandro, eller Suamngio, 
fremsatte. Mig undrer paa/ om ingen ffulde veere kommet i Sinde 
Let seldgamle Ord Ar, der betyder initium, principium, allerforste 
Begyndelse fra Ar-erld, à principio ævi, fra Alders Begyndelse, fra 
Len allercrldste Tud. Og det fftklde vare scrrt, ont ey denne Derivation,, 
hvis den var anbragt, var bleven tagen imod med ald Bifald, og be
holder Prisen frem for de endnu omtalte.

Imidlertid er dog denne Tanke ikke den rigtigste. Thi, sandt at 
sige, Ar udi bemeldte vores Ord betyder ikke Principium, ja det er ikke 
tt Nornen fubilantivum, men blot en particula præpofitiva, til at be- 
marke en Tings Fore vise og Tilvext. Slige Particulæ haves i de flee- 
sie Tungemaale, saasom <«. og i« i Grcekiffen, in, ex, præ i Lati
nen, i Tydffen Er, og det gamle Ur, ex. gr. udiErhöheu, Erhe
ben, Erleuchtet. Erlaub og Urlaub, et Venia, plena permiïlio. 
Uralt heder, iTydffen, meget gammel. Og dette er just vores Ord 
Arild. Ltzi det er en gandffe bckiendt Sag, at denne Partikel omffif- 
ter sin Vocal, efter DialeLer, saa at det bliver alt det selvsamme, en
ten der siges Ur, Ar, Er, Ir, eller Dr. Diderich von Stade ha
ver ved sin smukke Bog, kaldet Erluuter-uud Erklärung der vor- 
nehmsten deutsthenwörter mLutheri Uebersttzuug derBlbel, 
tilfoyet et Anhang, fom heder, Gründliche Untersuch- und Erfor
schung des wörtleins Ur, in welchem der Laut-Buchstab, in 
Verwandten Mund-Arten wunderlich Verändert wird. Der 
sinder man Tingen noksom oplyst. Hand haver derudi denne rigtige 
Satz og Anmerkning: "Man must wissen, daß in alten Fränckischm 
"und Deutschen Schriften für Ur, auch Ar, Er, Jr, Dr, Fr, 
"gefunden werde, und diese Vorsatz Wörtlein einerley Bedeutung W 
"ben, nur daß solches von verschiedenen Mund Arten, oder Dialers, 
êcherrühre." Det samme havde og alt tilforne andre givet Agt paa : 
Zblanthvilke money bor forbigase den velfortiente Engellaår Dr. 
Georg Hickes, derudisin Dffirtatiene til BartholomænmShotrer, pag. 
»é ffriver dette: "Ur, quod alias fcribitur Ar, Er, Jr, in veteri lin- 
"gva Fran cica, perinde ac A 8c Ge, in compofitione ufítatur, Sc 
"fimplicem vocem facit cum effe&u fignificare.’* Ja hvad vil MÑN 
tale om denne Partikel? Vocaiet formurer sig jo heel ofte i eet og det 
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samme Ord, efter Diaie&er i eet Land og eet Tungenmal. Ich er i 
Danst Jeg, hos de Svenske Jag, hos Jyderne 2t. NBrpaa, udsi
ges af VendeldoeBondcr Ñaer paa. Og de stimme sige tføev» 
Strand xro Norre-Strand: Og monne det samme Ord ey ligedan 
haver vceret udtalt her i Sicelland i gamle Dage? Jeg stal vise vel 6. 
gamle Breve og Kiobenhavnste Tings Vidner fra Dronning Margre- 
tes og Kong Erici Pomerani Tider, hvor Nørregade strives udtrykke« 
ligen Narregade. ex. gr. "En Gaard og Grund liggendes i Narre- 
"gade i Kiobenhavn i St.Peders Sogn,imellem Anders Clementfsn 
"uppa Syndre Side, og Jens Andersson Sudere uppa then Narre- 
"Side.'" it. I et Brêv afAn.i4O7. Afcerftorpæ Gardh liggende i 
Laland i Narre Hcrrerh. Men ar komme igien til Partie. Ar, Or, Er 
&c, da iblant de Exempler, soin Dider ch von Stc.de ftemforer, er 
dette öfTatiano, Arit alet, som nu udi Tydsten heder Erertelt, vanus 
& inutilis fatius i og af Gloflis Hrabani Mauri, Arbepbet, det samme 
som Erhebet. I Tydst heder Cania Urjach, men i Danst Aarsttg. 
At domme heder i Tydst Urtherlm, hos vore Forftrdre var det Or- 
deele, hvorafer Ordåm, GUdsDom. Thi Ur eller Or, tr par
ticula præpofiriva & intenfiva i saasom verbum fimplex at deele, er 
at domme, stille imellem Parterne, hvoraf siges Dannrarkes Riges 
Ret og Deele, faa og en Dele Foged paa Landet, den Bonde som 
i Herstabets Sted dommer imellem splidagtige Bonder i en Landsbye, 
udi smaae Tvistigheder, der ey behoves at gaae til Tinge med- Kort 
sagt: I de beflegtede og forvandte Tungemaale, eller rettere, i det 
gamle Tydste famt Nordiste Sprogs adskillige Dialerer, Frankisk, 
Saxist, Danst, Harden omtalte Partikel med flig Omstiftning van» 
dret alle Vocaler igiennem, saaledes, at hvad der har vceret 2lr i eet 
Land, haver hedet Er i et andet, Or i det tredie, Ur idet fierde. Og 
hvad andet da, end at det som Francker og Hoy Tydste kaldte Uralt, 
haver hos Saxerne vcrret Oreld? saasom endogsaa antreffes i de En- 
gel'Saxiste Boger Oreald, h. e. valde feliex, admodum prifeus ; thi 
told eller aid erfenex, prifeus. Og i Danst er dette da kaldet Areid og 
Ariid, saavelsom og i eendeel vore celdste Skrifter og Beger Ændd, d.e. 
megtt gammel.
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Her sporges nu derncrst/ om dette Anld etter 2Lxeld er et Nomen 

fubftantivum ellet adjeåivum? Det Inder fig ansee/ som det maatte 
helst vcrre det sidste/ og dette bestyrkes afadffillige gamle Documenter. 
I den gamle Skaanffe Lov/ saavelsom i Haandffrevne Exemplarer af 
den Iydske, samt dens Kidste trykte Editioner/ finder man 2Lreld 
tnølle/ foin Canutus Epifcopus overscetter Molendinum ex antiquo 
ædificatum. Sññ heder det ogsññ udi Kong Chriltiani III. og Kong 
Friderici II. Bibeler/ Psñl. 74. v. 12. GUd ex vor Aottge afAnld 
Tlid : men i de seenere Editioner har man satt s dertil/ og giorfSub- 
ttantivurn deraf/ Arilds Dld. I et Tings-Vidne af Stevns Her- 
red/ i Aareti4ZZ. staaer: "Det har betret en Areld Seed/ at hver 
"Bonde i Stevnsherred giver et got Hons til Soholm gen S. Nicolai 
"Dag for Juel." Men derimod finder man ogsaa 2lxilds udi de gamle 
Skrifter ; ja endogsaa i den forommeldte Skaanffe Lovbog/ nfHador- 
phii Edition, XII. Bogs 4. Cap./>^. 39. 2Erilds Maller r Og stden r 
samme Cap. "Manmaey få Vatn affin 2LreltsRum fran mv 
"nars Mans Fiffegardsa." Hvilket Ord/ 2Lrelts 2^mn/ Hadorph 
i fit Register forklarer ved Odal Amn. Saa haver man og brugt den 
Talemaade/ af Anld/ item af 2Lreld ; hvilket kand da vcrre ligesaa« 
Vel adjeélivum neutrum, |bm Subftantivum, ex antiquo. Ex.gr. Ubi 
en Dom, af Aar 1462. afsagt paa Hornsherreds Ting i Siànd: 
"Hornsherreds Mcrnd ffulle nyde den Frihed/ som de have havt af 
"Anld." Ligeledes i en Kong L!briñierni I. Dom/ afAari458« "som 
"ret Markefficrl har vcrret af Arcrlde; " I en anden af 1469. af 
2Ereld. Udi eet afErkebisp Byrges Breve/ af Aar 1498. "Som de 
"nu bave/ og af2Lxeldhcr havt have." J eet Frue Helle Tagesdot- 
ters Brev/ af 1541. "Som afAnile/ og som nu tilligger." Men der» 
imod i eet afEyler Romiovs/ af 1532. "Som afAanldts Did til« 
"ligget haver." Endelig har mand ogsaa i)craf formeret det Subftanti- 
vum, Axeldom/ og 2Lreld0M/ betydende det samme som hoy Alder
dom/ eller Arilds Tud. Saaledes lcrser man i et Brev/ udgivet af 
Abbeden i Ringsted-Kloster/ An. 1472. "Bonderne stulle giore saaledes 
"som de afLExeldom giort have." Item i Mogens Trustons Brev 
asNestved, An. 1480. som staaer indfort i det Danffe Magazin, forste 
Bind/ pag. 271. "Saaledes som af 2Ereldom vceret haver." Jeg 
meener saaledes athave beviist hvad jeg sagde/ nemlig at Anld er det
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me, baade i Ord og Meening, som Uralt/ og Uråe. Ur er udi 
Dansken bleven til Ar oa ti! 2Er ; ligesom hos Engel Saxerne til Or. 
Og af Arilds Liid cr rkke andet, end afhFy Alders Tud. Derfore 
har man og paa mange Stcrder satt, isamme Betydning, af Alder: 
Saasom udi etJydff Brev afAar 1406. "Hvad som nu tilligger, og 
"afAlder tilligget haver." 3 etFyenfk af Aar 1408. "Gods, som 
«afAlder har hort Cronen til." I et Svenff, af 1454. "Hvad ther 
"tilligger, ocaff2llder tilligget haver." I Kong Chriftiani IV. Re
céis, i Bogs z. Cap. 54. Art. heder dette, af2llders; maaffee efter 
det Tydffe, von Alters her. Men udi Kong Chriftiani V. Danske 
Lov Bog er, udiviffe Artikler, hvor den Iydffe Lov tilforne havde af 
ArüdsTiid, indsat deri Steden, afAlders Tüd: saasomi5Bogs 
ri. Cap. 6. Art. jag.m.

Herncrst haver jeg og lovet, at tale noget om det Danske nomine 
proprio viri, Arnld. Dette have mangeas vore lcrrdeFolk meent at 
vcrre det selvsamme, som Harald: Og formedelst saadan Tanke og 
faste Indbildning er det vel ffeet, flt Joannes Lyfehander og Suaningius 
ere komne paa, udaf Arilds Tud at opdigte en Æram Haraldinam, 
fra en Kong Harald, nemlig quia h non eft littera. Men jeg stger, 
med de gode larde Mands Forlov, end vare de tre gange saa larde, og 
syv gange saa mange, ar dette er en Fcyl. De have endogsaa vildet 
node vores brave Arrild Hvitfeld dette Haralds Navn paa, imod hans 
Vidende, Villie og Samtykke. Za de have vildet lare ham, at hand 
uretteligen kaldede stg paa Latine Amoldas ; Paa Danske maatte hand 
vel kalde sig Arild, men paa Latine fik hand at hede Haraldus, hand 
maatte vilde, eller ikke. Men herom vil jeg ret nu tale videre. Arild, 
til et Mands Navn brugt, ffulde jeg gierne, med andre, mene at vcrre 
i Danff det samme, som hos de Tydffe Arend eller Arndt. Udi 
Svenske Breve, som her haves, findes en Tydff Adelsmand, fom er 
der bleven boesatt i Dronning Margretes Tider, ved Navn Arend von 
Witzen: Hand kaldes derudinu Arend, nu Arnold, nu Areld von 
Witzen, og hans Dotter Jomfrue Mcerete Arends Dotter. Ligesom 
BeriUSkytte, derfindes i et Svenff Brev af An. 1391. maae vcrre 
det samme som Berend : Thi endogfaa^l.P. der Berendsson (Petrus 
Bernhardi) Cannik iKiobknhavn, An. 1520. og derefter, heder i em 
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deel Breve Peder BeriWn. De Bogstaver N og L verles ofte 
om med hinanden i de fleeste Sprogge, som er en almindelig Anmerk» 
ning hos Etymologisterne. Cælum hedde fordum hos de ganlle Tydske 
Himin, hos de nye Tydsse, saa og hos os er det bleven Himmel. Amd 
heder i Engelsk Child. Melior er af det celdere Menior, og dette af 
oí/zeívwv. Palermus fif Panormo ; Ullus er öf unus ; bellus à venus feu 
bonus ; Lympha à Nympha ; Oiemmel siger man i Jylland, pro 
Jgiennem. Og findes der ikke mange Folk, som aldrig kunde udsige L 
i Ord, men scrtte i dets Sted N ? oßvice verfå? Og om end ikke faale« 
des var, kand ikke Ariald og Arild have vceret egne Navne hos os, lige
som hos fremmede, og ey derfore det samme, som Harald? Der sindes 
kN Aräldus, Epifcopus Carnotenfis i Seculo XI. og et Brev af han- 
nem, t Dacherii Monumentis (if II74. Der sindes Clî Arialdus, Epi
fcopus C lufinæ, sidst i det X. Seculo. Der findes en Arold eller Araid, 
Archiepifcopus Trevireniis, imellem An. IIS4« og Il88- Hand bip 
ver ogsaa kaldet Arnoldus, ligesom Arild hos os. Jeg skulde dog meere 
vcrre for, at Amoldas var i Dansken, ligesaavel Arend, som Arild. 
Og til det samme videre at bestyrke, da haver her.levet en Adelsmand i 
Danmark, i Dronning Margretes og Kong Erici Pomeram Tider, ved 
Navn Arild Matthen ; hannem finder man ligesaa ofte i Breve kal
det Arend MatthesiHn, og i Latinsse Breve heder hand Arnoldus 
Matthifon Armiger. Bissop Arnoldus i Lybek, som sad i Kong Chri- 
üiani i. Tud, heder i Tydss Bischoff Arend ; men Hvitfeld udi hoyst- 
bemeldte Konges Kronike, ved det Aar 1460. kalder ham Bisp Arild 
tilLybke, fag.ns. Ligesom hand ogsaa i Bispe Chroniken kalder Ar- 
noldum Epifcopum Roskildenfem, som var til i Begyndelsen af det 
XII. Seculo, og om hvilken Ælnothus melder in VitaS. Canut i; nemlig 
hos Hvitfeld beder hand Bisp Arild. Med eet Ord, aldrig er nogen 
Arild i disse Riger, forend Andrea: Velleji Tud, kaldet i Latinen med 
andet Navn, enb Arnoldus; og de, som medVeiie^o meene at Arild 
er det samme Navn som Harald, tage meget Feyl. Paa Beviser her
til kand man ikke fattes; helst da Navnet har gandsse ikke vaeret ugemeent 
i gamle Tider. I Kong Erik Erikssons, eller Menveds, Tiid, end og 
forend detAar izoo. var en Herremand i Lolland, med det Navn Fol
mer ArrldWn: Jet Brev afhans Arvinger afAar 130$. kalde de sig 
Heredes Domini Folmari Árnoldfun, Aar 1354» Opregnes Arild 
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(i Latin Arnoldus) Knap, iblant andre Adelsmænd, af hvilke ogsaa 
var Arnoldus Wogen, som giorde Marke og Skovstiæl iinellem Gun- 
detved og omliggende Byer. Aar 1365. var benævnte Arild KW 
Landsdommer i Siceland : Jet Latinst Brev heder Hand da Arnoldus 
diétus Knap, Judex placiti generalis Syellandenfis. DtN forhen 0M« 
talte Arend eller Arild Matthrsøns Sonner, vareLafrentz Arilds- 
føn, og Hr. David Arildføn Ridder : Dem finder man i adstillige 
Breve fra Ao. 141O. til 1450. Udi eet derafheder deLafrentzAraldsson 
og David Araldsson. Udi et Latinst Brev, udgivet afFr. Jacobo Lau
rentii, Fratrum Minorum CuüodeLundenñ, i Añret 1448., kñldes den 
sidftbencevnte, David Arnoldi Miles. Arild ^.rnst var Raadmand î 
Kiobenhñvn, Aar 1419. og kaldes hand da Arnoldus Krufe Conful Haf- 
nienfis. Siden findes hand at have vceret her Borgemesier, fra Aar 
1430. og længe derefter, nemlig over annum 1450. ; da hand imidler
tid heder i mange Latinste Breve, Arnoldus Krufe Proconful Hafnien- 
fis. Hr. Arrild , Cantor og Canonicus i Ktobenhavn, Aar 1421. 
Arrild Svendssøtt, Væbnere, i Siæland, Aar 1432. peder 
Arildsflsn, (Petrus Arnoldi) Prior i Sortebrodre Closter i Næst
ved/ Aar 1430. Arild Vogtt, Borger i Kiobenhavn, 1473. 
Arild Ulvstand, til Bonet i Falster, levede Aar 1520. Arild Uge- 
rup, Lehns-Herre iAasumLehn iSkaane, Aar 1554.dod 1560. Og 
endnu en yngre af samme Navn, Arild Ugernp til Urop, som blev 
fangen i den Svenste Syv Aars Feyde, og kom Ao. 1568. tilpas los 
afsitFængsel, oghiem, tilat vinde sin forlovede Brud fra en anden, 
just paa Bryllups-Dagen. Hand var siden Ao. 1578. med Jacob Ul- 
feld i den Ambassade til Rysland. Arild Frank i Svenborg, circa 
Ao. 1550. Arrld Hake, Borgemester i Kiobenhavn fra Ao. 1565. tU 
1569., tilforne havde hand længe været Raadmand. Alle disse nu op
regnede, og mange flere, som forend Arild Hvitfeld vare saa kaldede, 
have i Latinen ikke havt andet end Arnoldi Navn : ligesom Arnd endnu 
i denne Dag, her saavel som i Tydstland. Magifter Arendt Tewes, 
Vicarius perpetuus oppidi Wifmarienfis, Diœcefeos Razeburgenfis, 
circa an. 1480. heder ogsaa i Latinste Breve Arnoldus Teives. Ha
ver nu een eller anden Arild hos os kaldet sig Aurelium, da erdet steet 
ñf Affeélation, og for at klæde sit Navn i Romanst Dragt, ex.gr. Mag.
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Arild Bentzon/ Lat. Aurelius Georgii Benzonius, fordum Reâor 
ScholæHerlovianæ, siden Preefti Jylland/ en lcrrd Mand og god à 
tinffPoet. Men saadanne Exempler beviser intet ; og flige urigtige 
Oversættelser afDanfke Navne har man flere; For Exempel: Iep og 
Ib, har man kaldet Japetus, da det bor hede Jacobus ; àns Clau
dius, i Steden for Nicolaus ; Cañanus, i Steden for Chriítianus 
Lee. öcc.

Jeg sagde tilforne/ at man haver nodt og tvungen Arrild Hvrt- 
felb Haraldi Navn PÑÑ/ imod hans Villie. Dette har vel Andreas 
Vellejus verret den forste der har giort/da hand ky alleene i detBrev/som 
Joan. Suaningius jun. {¿n Prolegom. adChronologiam Dan. p,21. a.} citerer/ 
mm ogsaa i Fortalen til Adarnurn Bremenfem kalder ham Haraldum 
Hvitfeld, som var Anno 1579. den Tild vores Hvitfeld var Kongens 
overste Secreterer, og forend hand blev Rigens Raad og Canceller. 
Ligeledes flnder man hos Joan. Meifenium, in Petorfione contra Petr, Par
vum, samt i andre Mefíenii Skrifter. Olaus Worrnius kalder ham og« 
saa i sine Monumentis Haraldum. Og fornemmeligen Joannes Molle
ras, overalt i sine Beger/ indtil endog at beffylde dennem for en mer* 
kelig Vildfarelse/ der kalde ham Arnoldum. Thi saa skriver hand, in 
Bypomnem. adAlb. Barthol. pag. 230. "Haraldus Hvitfeldius, quem per- 
"peram Arnoldum vocant Cypræus, H. Ernftius, Suaningius aliique 
"piures.” Pag saadan Maade kunde jo den gode Molleras have lagt 
til med samme Ski cel : Quin & perperam fe ipfum Huitfeldius Arnol
dum vocavit, in omnibus fuis fcriptis, libris, epiftolis &c. Er det 
ikke en Ynk/ at flig en Mand ikke maae raade for sit eget Ravn ? Og er 
de tikke en besynderlig Paastand og Indsigelse at gime, imod en cdig 
og derhos vel studeret Mand/ der veed sit Fcrdernelands Navne/ Skik
ke, Antiqvitcrter og Historier, at hannem ey maae verre tilladt, at 
kalde sig paa Latine/ saaledes som hand meener at verre rettest? Naar 
kand Vellejus, Wormius og Molleras bevise mig, at noaen Akild er 
bleven kaldet i Latin Haraldus ? Aldrig. Og naar bar Arrild Hvitfeld 
selv nogensinde kaldet sig Haraldum? Aldrig. Udi Andreæ Sunonis 
Legibus Scanicis, kalder hand sig/ baade paa Titelen, eg l'nder Fortalen, 
Arnoldum. I de Gesandtstabers Forretninger udi Engelland og Skot
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land, som ere endnu til må og enDeelderafudkomne paa Tryk udi 
Ry meri AElis & Fæderibus, staaer allevegne Arnoldus Hvitfeld. I SlUt- 
ningen afnogle hundrede Herredags Domme, som udftcededes i hanS 
Cancellariats Tider, heder det stedse: Teile fideli & díleéto Juftitiario 
noftro & Cancellario regni Amoldo Hvitfeld» I endnu Vel sññ MÑN- 
ge hans egenhændige Skrivelser paa Latine/ til lcrrde Folk inden og uden 
Riget, hvorafjeg endnu nogle kand fremvise, ligeledes.

Men hvad om jeg vilde fortcrlle Mollero og andre en Obfervation, 
om et langt andet og merkeliger Arrild Hvitfelds Foretagende med fit 
Navn, end dette vi nu have hort? daffulde de vel forundre fig noget 
meere. Dog Mollere er lcenge siden dod, og hannem kand dette og 
nuere fligt Lapperie vcrre nu lige meget. Jeg vil have den ZEre at for# 
tcrlle det for de levende og ncervcrrende ; thi Observationen kunde maa- 
ffee ellers doe bort med mig. Her maae da vides/ at Arrild Hvitfeld 
har ikke hedet saaledes affin Ungdom, og, som det si)nes/ ikke vceret debt 
med Arrlds Navn; men er bleven kaldet Arvid, af fit Moderne# 
Slegtffab, som hand siden har fundet for got at omskifte eller forandre 
til Arrild. Hans Herkomst og det omtalte Slegtffab var saaledes: 
ChristopherHvitfeld til Berredsgaardvar hans Fader, og hans Mo
der Frue Allegaard Trolle tilLilloe, Sl. HerlufTrolles Soster: Disse 
tvendes/ Frue Megaards og Herluf Trolles, Fader, og Arrild Hvit- 
ftlds Morfader, var Hr. Jacob Trolle Ridder, til Lilloe, en Son af 
gamle Hr.Arvid Trolle til Birkevad/ Ridder og Sverriges RigesRaad, 
i Kong Cbriilierni I. og Kong Hanses Tider. Hr. Jacob Trolle havde 
havt en Son, og opncevnt ham efter fin Fader/ Arvid; og da denne 
vardod/ haver Sosteren Frue Ollegaard Christopher Hvitfelds opkal
det een af fine Sonner efter sin afgangne Broder, Arvid. Og denne 
var vores Arrild Hvitfeld. At dette, hvad jeg nu har sagt, er ingen 
Snak eller Grutning, men den bare Sandhed, dette beviser jeg med 
fem Original-Breve. Det fyrste, eren Haandffrift, udgiven afvo
res Hvitfeld selv i hans unge Aar, dateret til Strasborg Ao. 1563. den 
9- Julii, medens hand der studerede, under den beromte Joanne Stur- 
mio og andre ; der underffriver hand sig Arffvidt Hvitfeld, og hans 
Segl ftaaer derunder, samt og hans Broders Jacobs Haand og Segl 
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ved Siden. Det andet er en Kongel. Obligation af Ao. 1-571. hvori 
Kong irid. 2. tilsiger Arvidt Hvltfeld og Jacob Hvitfeld, Brodre, og 
begge Kongel. Majest. Secreterere, at ville efter tre Aars Forlob betale 
dem halvsyvende tusinde Jochumsdaler, som deres Morbroder Borge 
Trolle havde St. Agnete Clofter i Rostilde i Pant sore/ eftersom de nu 
havde overladet og indkommet Hans Majest. bemeldte Agnete Closter, 
Dat. Friderichsborg den 16. Aug. 1571. Det tredie er en Qvittering af 
hannem og hans Broder Jacob, udgiven til Peder Ore paa 8000. 
Rigsdlr. i Aaret 1572. hvor hand striver sig Arviidt. Det fierde er 
rt Brev til Peder Bilde, strevet efter Kongel. Befalning, da Hvitfeld 
allerede var Hans Kongel. Majests. overfte Secreterer, den n. Augusti. 
Men Aaret er noget ukiendeligt, enten det stal vare 1575. eller 78. 
Det femte er et Brev til hannem strevet astre fornemme Adelsmand, 
Jorgen Daae, Anders Dresselberg, og Axel Jensson, om nogen Jord 
og Marke-stial, dateret den 5. May 1575. hvor hand kaldes i Brevet 
klare Arvlld/ og uden paa, Erlig o¿ Velbyrdig Arvid Hvitfeld 
B.ongel. Majefts. Overfte Secreterer. Alle disse, hvoraf Le tre 
ere med hans egen Haand, og det fierde afhans Venner, formeenerjeg 
(foruden at tale om hans Morbroders og Moders Farfaders Navn,) at 
satte Tingen uden for ald Tvivl og Modsigelse. Hertil kommer og det 
siette Vidne, som er Claudius Lyfchander, der havde kiendt Manden 
fuldkommen og personlige«, og derforuden kiendte alle Adelsfolk og 
Slegter paa de Tider her i Riget til Punct og Prikke. Hand kalder ham 
i sin Traétat de Scriptoribus Daniæ, Arvidium Hvltfeld Chriftophori 
filium. Her sporges NU, (1) Naar, og (2) af hvad Aarsage dette er 
steet, at Manden er falden paa denne Forandring at giore med sit 
Navn? Jegsvarer, at ingen af disse tvende Sporsmaale lader sig til 
noye oplyse, helst det sidste, i det rmgeste ikke af mig. Om det forste 
kand jeg saa meget berette, at jeg haver et Latinst Original-Brev, stre
vet til hannem afo. Paulo Matthiæ, Bistop i Sialand, anno 1)75. à 
Jovis ante Pentecoften, hvor hand baade inden i og uden paa Brevet 
kaldes Arnoldus Hvitfeldius, SereniíK R. Maj. Secretarais. Og dette 
var ikke fuldt 14. Dage, efter at de tre Mand, som jeg for navnte, kaldte 
ham Arvid. Ja, om jeg ret erindrer, har jeg endnu stet et celdre Pa
pir, hvor hans Navn i Latin har varet strevet enten af ham
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selv eller en anden ; men veed nu ikke at fyitte det. Derncrst udi Davidis 
Chytræi Epifloiis, findes en Skrivelse til hannem, pa^mS. af I. Julii 
1576. hvor hand ogsaa kaldes Arnoldus. Omendstisnt den selvsamme 
Ghytræus, elleve Aar derefter/ ncevner ham Aruddum Hvitfeldium, 
i et Brev til Kong Friderich IL udi Aaret 1587« Men derudi har hand 
folget Claudii Lyfchandri Forstrift, sañsom Brevet er blot en Recom
mendation til Kongen for Lyichander. Siden af Aar 1577. den 7. 
Junii haves et Commissariers Forliig, ved de ypperste afRigens Raad, 
oprettet imellem de tvende Brodre Hvitftlder paa den eene/ og Sl. Frue 
Birgitte Gises Arvinger paa den anden Side/ og derudi kaldes hand 
beständigen tre gange Arrild Hvitftld. Ligeledes udi een hans egen 
Skrivelse til Christopher Gise, dat. Frederichsborg 1579. den 24. April 
striver hand sig Arrüd Hvitftld, som hand og siden efter ffrev til sin 
Dode-Dag. Aarsagen til flig Forandring veed jeg ikke hvad man kand 
sige om, at den egentlig har vcrret, og hvorfor Manden ey har ligeså« 
vel kundet kalde sig Arvidus, som Arnoldus. Arvid har vcrret et gam
melt og brugeligt Mands Navn, i Sverrige, Halland, og Skaane/ 
som og nyligen Grcev Horn, RigsRaad i Sverrige, har baaret. Jeg 
har ogsaa sundet i gamle Skrifter Arnwirh, og i Aaret 1341. en Adels
mand, Benedictus som havde til Egte en Soster af
de tvende fornemme Brsdre, Stigoto og CarlNiclessoner. Arve er 
atter et andet Navn, som den bekiendte Aribo Epifcopus Frifingenfis, 
i det VIII. Seculo, og en anden Aribo Archiepifcopus Moguntinus i det 
XI. Seculo have havt, og deres Tydste Navn var Erbe, paa Latin Hæ
res. Om nu mueligt det kand vcrre steet saaledes, at det Navn Arvid 
har ikke mere vcrret brugeligt her til Lands, som i Sverrige og Halland, 
(det jeg nys sagde,) og at derfore Folki Almindelighed har kaldet vores 
Hvitftld med tt her brugeliger Navn, og, saasom hver Mand haver 
hos Ober-Seeretereren at de stille, alle have da ligesom confpirertt til 
at kalde ham Arild, som dem var metre kamiller og bcvaant ; (thi udi 
de Dage ncrvnte man aldrig Folk ved deres Tilnavne, enten mrrvcrren- 
des, eller fravcerendes, men fleed immer paa Fornavnet: ) indtil hand 
selv endeligen har befluttet, at fsye dennem deri og at folge med Hoben, 
lader jeg staae derhen. Mon hand ikke ogsaa kunde have stodt sig paa 
det Ord Arvide, der udi de gamle Lov Bsger og andre Skrifter bety-
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der, in fenfu appellativo, pññlñgt Acbeide/ Tynge og Hovene, labo
rem & fervidum, nobilibus indignum, & eorum colonis fervisque 
proprium, og at hand derfore har byttet det bort med eet her i Landet 
mere brugeligt i de Tider/ og ey af saa flet Betydning ? Endelig har jeg 
observeret, at hos de Svenske er Arvid og Arild ligeledes bleven agi
tet/ som eet og det samme Navn- Thi Arvid AimdjM Sverriges 
Riges Raad, circa an. 1490. kaldes i crldereBreve af 148z. ogsaa Arild 
^nubfTøn. In Summa/ om Aarsagen hvorfor vores Hvitfeld har 
funden for got saadan sit Navns Forandring, kand intet vist siges ; men 
paa Faétum har man Beviis. Og Tingen er i siq selv uffyldig. Lind
orm er et Mands Navn, brugeligt hos de Svenffe fra celdgamle Tider, 
fom man finder ofte i Documenter (if 14. og 15. Seculis og siden. Den 
beromte General Torstensson var debt med samme Navn, og bar det 
længe ; Men i Tydffland forandrede hand det omsider til Leonhardt. 
Langt sierre Folkes Exempler harman ogsaa, saafom i denFranffeHi- 
storie, hvor Kong Gari ix. varisin Barndom kaldet Maximiiianus, K. 
Henrich III. hedde Edward Alexander: Deres yngste Broder kaldtes 
ferstldercules, og siden blev hand ncevnt François Duc d’Alençon, See 
le Ceremonial François par Godefroy Tom.2.pag.2?. Imhoff Gene al. Gall. &c. 
De gamle Kcrysere Diocletianus og Maximianus have om fligt udgivet 
denne Lov: “Mutare nornen, vel prænomen, vel cognomen, fine ali- 
“qua fraude, licito jure, fi liber es, fecundum ea, quæ fæpe fiatuta fünf, 
“minime prohiberis, nulli ex hoc præjudicio futura.”

Imidlertid, saa tilladt og uffyldig en Ting det har vcrret agtet for 
af fornuftige Folk, at giore flig Forandring i sit Navn, naarsomhelst in
gen Bedragerie stikker derunder, saa har det dog ey altid vcrret uden For- 
trced. Historien om de lcrrde Mcend i Rom, Platina, Pomponio Læto 
ogsiere,erbekiendt, nemlig hvorledes de ragede an for fligt, og en Deel 
afdennem forfaldt i stor Unaade bos PavePaulum III. Ligeledes hvor
ledes Majoragius i sin Did blev offentligen anklaget, fordi hand kaldte sig 
Marcus Antonius til Fornavn, da hans Forceldre havde ncrvnet ham 
Antonius-Maria ; hvorom man haver den ffionnc Oration, hvilken hand 
udgav til sit Forsvar. Sandt er det, at vores Arrild Hvitfeld leed flet 
intet derfor, mig videndes, i hans levende Live. MenSporsmaal, om 
hand havde vidst, hvad hans Navn ffulde vederfares, nogle og 50. Aar 
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efter hans Dod, om hand da ikke ffulde vceret tilfreds, at have beholdet 
sit forste Navn Arvid uforandret ? Jeg vil forklare mig, og fortcelle en 
Anecdote, som dog ikke meget sortiente at giores publique, baade for sin 
Sletheds, saa og for andre Aarsagers ffyld. Det ffeede i det Aar i66i. 
atKongFriderichiil. afHoylovligstJhukommelse, anbefalede cnCom- 
miffion tilatigiennemsee Lov-Bogen, og giore Begyndelsen til en nye 
Lov her i Riget: om hvilken Hans Majests. Befalmng kand lceses Sl. 
Etats-Raad Peder Refens Fortale til Erik Krabbes tydffe Overftrttelse 
af den Jydffe Lov-Bog. Derudi blev Allernaadigst befalet, Begyn
delsen ar giore med at opscrtte en ordentlig og vel funderet Rettergangs 
Proces og Form. Anno 1662. in Novembri/ fik i Særdeleshed fire af 
Commissarierne, som vare, Hr. Niels Trolle/ Otte Krag, Dock. Hen
rich Ernst/ og Licentiat Peder Lassen, en Kongelig Befalmng afsamme 
Indhold/som den forftbencrvnte: og indgave disse fire deres Betænk
ning ogOpsat, Anno i66z. den 26. Martii af dennem samtlige under« 
ffreven. Denne Concept er derpaa bleven meddeelt til flere/ i Copier/ 
(thi og den jeg har seet/ var en Copie,) for at fornemme deres Tanker 
herover. Paa samme Tiid var her en General-Fifcal, ved Navn So
ren Kornerup, hand som kort Tiid derefter blev for en vis Sags ffyld 
domt fra sin 2Ere : Hans Anmerkm'nger over bemeldte fire Commissa- 
riers Betcrnkning ere endnu til paa et vift Sted, tillige med flere hans 
Papirer afheel liden Betydning. Hvor god Jurift hand harvcrret, og 
hvor fyndige hans Critiquer ere udi disse Annotationer, kommer mig 
ikke til at domme om: og jeg kunde/ naar saa ffulde vcrre, lade dennem 
alle passere for meget gode, undtagen een deriblant, jeg nu vil ncrvne. 
Denne betreffer det Ord Arilds Tud. Hvor hand censurerer Com- 
nrssarierne, og ffriver Ord fra Ord saaledes: "Commissarierne bruger 
"ftedse det Ord Arilds Tiid, hvor de om gammel Lov eller Brug noget 
^ssornlcrlder. Jeg finder det Ord Arilds-Tud udi ingen Boger eller 
"Skrifter, udenalleenefte udi desom ere trykte i og siden Arild Hvit- 
"felds Tiid : Ellers befinder sig udi gamle Skrifter/ (Steden for Arilds- 
"Tiid, AldersTiid, baade udiJydffe, Sielandffe og Skaanffe Lov- 
"boger. Og efterdi at det Ord Arilds-Tiid ikke findes at vcrre brugt, 
"formd Arild Hvitfelds Tnd, da synes at Arild haver derudi confe- 
"creret sit eget Navn, og villet forbinde alle Lover, Privilegier og Hoy
seder til sin Alders Tud, da Bal-Regeringen udi Chriitiani iv. Mino- 
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"reniât, fornemmelig ved Arilds Fliid og Verk, blev bragt paa det 
"hoyeste." Dette strev denne ublue Hyklere og Salumniant/ imod 
ald Sandhed, imod sin Samvittighed og bedre Vidende, og som en 
ftor Ignorant i Kong Chriftiani IV. Minorennitfté Hisiorie ; Ja dette 
bluedes hand ikke ved at strive til en ftor Konge, som lersde hver Dag 
Bibelen, hvori der ftaaer Arilds Tüd, udialledeVcrfivner, som da 
vare trykte, i de hoypriscligsie Kongers, Chriftiani Hl., Friderici IL 
og Chriftiani IV. Tider, ja udi KirkeOrdinantzen, som er trykt Aar 
1537. lcrnge forend Arrild Hvitfeld blev fod tit Verden. Ikke at talt 
om, hvor aabenbare usandfcrrdigt det er, hvad hand siger om de Jyd- 
steog Skaanste Lov Boger, dem hand doa selv havde lcrsi, eftersom 
ingen anden Lov-Boger vare til i hans Tild, og hvilke tømme ere jo 
endnu i alles Hcrnder, tøa vel trykte, som gamle strevne Exenlvlarier; 
item mange tusinde gamle Breve og Skrifter fra nogle hundrede Aar 
af, med Arilds-Tiid ibencrvnt. Men eftersom Kongen har vel enten 
aldrig lcrsi, eller og plat foragtet bemeldte onde Mennistes Skrift, tøa 
erMennistet og bleven urevset og upaamindet om denne sin Ondstab. 
Hvorfore hand siden, efter Hoysibemeldte Konges Afgang, haver til 
Hoylovlig Ihukommelse KongChriftianV., for at trygle sig igien ind 
i nogen Tienesie, indgivet en i Tydst forfattet Specification, paa hvad 
Skrifter hand havde i Hans Majesis. Hr. Faders Tiid som en troe Tie« 
ner og Undersaat forfcerdiget, og deriblant indfort dette: “No. 20. 
"Habe ich Ihrer Majesi. allerunterthanigst demonftrftet, daß nicht 
"das Wort von Arilds Zeit, sondern von Alters Zeit, gebrauchet 
"werden muß, nachdem in Arild Hvitfelds Zeiten alles dasjenige, so

"der Königl. Souverainitet zuwider gewesen, zu einer bösen 
"Maturitet gebracht ist worden."
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