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Beviès

pas

Sprog-Konftms virkelige Nytte/
Som en Fortale ti! den Afhandling, der er öeMnered til 

folgende Tome
om

Forklared af
vores gainle Nordiste Alloäiäl- Net.

§. I.
tSSemie mitt Afhandling, som jeg forste gang har den 2Ere, at 

underkaste under Deres Excellencers og samtlige Herrers 
gunstige Dom, angaaer Oprindelsen til det Ord: Adel. 

Skulde det opvcekke Kicedsommelighed hos denne loerde Forsamling, 
ut jeg opholder Dem med en temrnelig vidtloftig Forklaring over et 
Ord; vilde jeg onffe, at jeg heller havde trukket et Gardine sor mit 
Arbeide, og beholdet mine Tanker hos mig selv.

Men Deres Godhed og Retstndighed i at domme, giver mig 
den Forsikring, endffiont Arbeidet kommer ikke fra en Mesters 
F>aand, og svarer ikke til den grundige Skarpsigtighed, der geleider 
Dem i Deres Domme; at Materien alligevel ikke gandffe stal mis. 
hage Dem.

H §. li.



58 P.K.A. Beviis paa Sprvg-Konsteiis virkelige Nytte,

• §. ii.

Hvem ville siige, at al Kundssab om Ord, og Ords Oprindel
ser, bor ansees som en blot Tidsfordriv, som unyttige Malninger og 
Ziirater, som smaa Ting og Dukke - Toy, ikkun til at fornoye Lar
ve l Ville vi lade enhver Ting beholde sin rette Vcerd, maae vi hel
ler tilstaac, at Ord - Videnskab eller Sprog - Konst er een af de nyt
tigste, naar den ikkuu tillige er grundig, og famled med fuldkonunen 
Begreb om Tingen. Thi fom Ord og Talen ere udvortes Billeder 
paa vore Tanker, det Middel, hvorved Folk faae hinandens Mening 
at vide, det Baand, hvorved det mennissclige Kiens Samqvem og 
Fccllesssab bande indgaaes, og vedligeholdes, og folgelig den Grund
vold, hvorpaa beroe alle de Lykfaligheder, som Menneskens Selskab 
forer med sig ; Saa kand det heller ikke verre en ringe og liden Magt- 
paaliggende Sag/ at have retskaffen Kundssab om Ord.

Iblant alle de herlige Naturens Gaver, som den viise Ska
bere har forundt os, for at opnaae det Kyemaal, vi ere ssabte til, er 
Fornuften udenIrnodsigelse den herligste og ypperligste. Men hvad 
ville vi rose os af Fornuft, om ikke Talen rekker Fornuften Haan- 
den, og hvor liden Frugt kunde vi vente os af Talen, om vi ikke 
have lcert tillige, ret at benytte os deraf, om vi ikke vide, baade felv 
ar tale ret, og ret at forftaae andre? Disse Tre: Fornuft, Talen 
og Ord-Oldenffab, hcrnge sammen fom i en Ktcrde. Den eene 
kand ikke bestaae uden den anden, og at borttage een afDeelene, det 
er at giere den hele Kicede til intet.

§. in.

Det er noget utrolig ftort, hvor meget Fornuften depende
rá af Talen.

Man sinder bos Phiiofophi saavelsom suriñer endeel vigtige 
Beviiser paa Talens Nytte og Fornodenhed. Men iblant alle er 
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og om Oprindelsen til det Ord: Adel._ _ _ _ _ 59
intet vigtigere end dette, som tages af Fornuftens Dépendance af 
Talen.

Hvor ftort er det ikke/ at Fornuften, den kostbare Klenod, fom 
Skaberen har nedlagt hos et Menniffe, efter den ForeeningSmaade, 
som Sicelen her i Livet ftaaer udi med dette vores organiste Legeme, 
naar den ikke tillige underftytteS afTalen, bliver saa got fom gandste 
borte l Da det nu ikke kommer faa meget an paa at tale fom paa 
at tale vel og at bruge Talen ret; og dette ikke kand stee uden ved 
Hielp af Tale-Konsten, hvis.Sag det er at bringe Talen vel an og 
retlede den til ftt rette Brug ; fees heraf, at ncrgte Tale - eller Sprog- 
Konftens Nytte, at det i sig selv er det samme som at imodsige For
nuftens Brllg og at drive Fornuften i Landflygtighed.

§. IV.

De mange smukke etymologise Afhandlinger, som vores an
seelig lcrrdeSal. EtatsGram i vores Kiobenhavnste Societets 
After har fremlagt for ven loerde Verden (nemlig i den 2dm Tome 
Num. 3. om Skriftemaal / Num. 6. om Dimmeluge, Num. 9. om 
Herremand. Torn.z. Num. 9. om Arilds Tiid. Tom. 3. Num. 2. 
Prove af Danste Ord og Talemaader af det Engel-Saxiste Sprog 
forklarede) disse anfees vel af rette Kicndere, således fom de vir
kelig ere, for en Luftre for vores Societet, men af andre derimod, 
hvis Maade det er, ikke at fee videre end hvad der ligger lige forFod- 
berne, holdes de for unyttige eller i det mindste for lidet betydelige.

Dette har foranlediget mig til, den Tiid jeg selv ogsaavar 
falden paa en etymologist Materie, at præludere noget lidet om 
Etymologien^ rette Nytte, en Nytte, som af faa ret indfeeS, og at 
plaidere i en Sag, som billigen bor anseeS ikke fom en privat men 
publique Sag angaaende en heel Videnskabs fande Vard.

Men det gik mig, som det ofte gaaer Skribentere, een Tanke 
fodde den anden faa lcrnge afsig, indtil den Strom af Tanker havde 
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6o P.K.A. Beviis paa Sprog-Konstens virkelige Nytte, 
fort mig bort fra mm deftinerefce Cours. At derfore Doren kunde 
page sig til Huset/ maatte jeg folge det Rand/ font Diogenes Laer
tius forteeller, at den Philofophus Diogenes gav Borgerne i Myndo, 
som var en maadelig Bye i Groekenland, nun med en anseelig stoer 
Stads-Port, nemlig : At De ffulle lukke porten til/ at ikke 
Byen maatte gaae fin Vey.

Jeg maatte forandre det, som i Begyndelsen ikkun var deiti- 
nered til fn Entrée og Indgang/ til en bechnderlig Afhandling. Og 
saaledes er denne Piece bkeven til noget andet end den fra Begyndel
sen af har voeret deítinereí) til. Nu heder den: Et Beviis paa 
Sprog-Ronstens virkelige Nytte.

§. V.

Man gisr ikke formeget deraf, om man siger, at Tale-Kon- 
stens'Rytte ftroekker sig lige saa vidt som Talens, det er at sige, at 
den er nyttig for alle og enhver; Da det er ved Tale-Konften for- 
rummelig vi komme til at hofte Frugten af Talen, og den Nytte vi 
kunde vente os af Talen, foruden nogen Tale-eller Fornuft-Konst, 
ville ikkun blive ringe og meget indffrcrnkct. Skulle vi forklare 
vores Mening for andre, simdelig det kommer fornemmelig an der- 
paa, at forklare sig vel, tydelig, begvemt, tilftrcrkkelig og uden Tve
tydighed at give sine Tanker tilkiende. Jurifter vide, om ingen an
dre / hvor meget det komnrcr an paa i Contracter og Teftamentw 
for Exemple, noyé at forklare sig, og hvor skadelige Folger det ofte 
kand fode afsig om man tager Feil ikkun i et eenefte Ord. Og at 
derndi ffulle bruges al behorig Forsigtighed, kunde ikke lettelig ven
tes af een, der ikke har leert at tale og skrive vel og accurat, det er 
at sige uden Hielp af Tale Konst.

Men i feer er denne Konst nyttig og af stoer Betydning i Vi- 
denffaber. Der er neppe nogen Videnffab som jo behover noyagtig 
Kundffab om Ord, folgclig behover Hielp afSprog-Konsten, om den 
ellers stal vare grundig, og bringes til behorig Fuldkommenhed.

Z Theo-



og om Oprindelsen til det Ord : Adel._ _ _ _ 61
I Theologie, i Historier, ja i alle Videnskaber, naar det er vores 
Sag at benytte os af andre, eller at betaabe os paa andres Auto
ritet, kommer det an derpaa, at man forftaaer en Autor ret, og 
hvorledes ville vi forstaae ham ret, naar vi ikke forst har Sprog- 
Konsten inde, og besidde en critist og grammatical^ Kuudstab 
om Ord l

Mit Kyemaal tillader ikke paa dette Sted en detail at viife 
hvad Sammenherng Sprog-Konften har og hvorledes den ftaaer i 
Communication og er fom bestcegtet med enhver Videnstab i seer, 
og at bevitse, at det bor appliceres paa samme hvad Cicero pro Ar
chia siger om boglige Konster i Almindelighed: Omnes artes, qvæ 
ad humanitatem pertinent, habent qvoddam commune vinculum, 
& qvafi cognatione qvadam inter fe continentur« Det kand verre 
nok til en Prove ikkun at rore ved en og anden Nytte famme har t 
folides Didenstaber, for Epemp. i Fornuft-Leeren, Historien og Lov- 
kyndighed.

§. Vi.
I Fornuft-Lerren kommer det vel fornemmelig derpaa an, 

at vi vide at bruge Fornuften ret, til at underfoge Sandhed. Men 
dette kand ikke stee uden Ord. Skal der raifonnereé fornuftig, ville 
vi overbevist os stlv, eller andre, da maae vore Fornufts Slutnin
ger, vore Donnne og Begreb over alt betydes rned Syllogismer, 
Propofitioner og Termini. Det er jo en Hoved-Sag i denne Vl- 
denstab, at man veed, at sammensoye retskafne tydelige Begreb 
med sine behorige Ord, at man leerer baade selv at tale beqvemt og 
at forstaae andres Tale.

Al vores Fornuft beroer forst og fornemmelig paa tydelige 
Begreb om den Ting, vi domme eller raifonnere om. Ved dette 
Middel er det, at vores mennisselige Kundstab bringes til ftorste 
Hopde afFuldkonnnenhed, fom kand opnaaes af os Mennister i den
ne vores U fuldkommenhed. Men i Philosophien er det en bekiendt 
Sag, at vi ikke kunde stille det eene fra det andet, folgelig Heller ikke 

H 3 1 kunde 



62 P.K.A. BeviispaaSprog-Kvnstensvirkelig«Nytte, 
kunde komme til nogen tydelig Kundskab, uden ved Ord og Talen, 
ogi saa Maade i Fornuft-Lcrren endogstra behove Tale - Konstens 
Hielv.

§. VIL

Hvor stort et Lys vilde det ikke give i den gamle Historie, i 
seer iden morke og vanskelige Lårdom, de originibus gentium > om 
man havde fuldkommen Oplysning om gamle Sprog, om man 
vidste tilfulde deres Oprindelse, deres Sammenhæng og Fortplant
ning fra een til anden l Ingen kand herudi bedre verre Dommere, 
end den lcrrde Leibnitz,

Hans defiderata circa lingvas populorum ad Dn. Podafta, In
terpretem Cæfareum, transmifla, fom Feller har ladet indrykke i 
Mifcellanea Leibnitiana, p. 49. Num. XX. begynder hand saaledes: 
Cum nihil majorem ad an ri q va s populorum origines indagandas 
lucem præbeat, qvam collatio lingvarum, fæpe miratus fum ; Geo- 
graphos & peregrinatores de lingvis fcribcre negligentius, nec (pe
timina earum, nifi raro, exhibere &c. Det er vel ret hvad der 
meldes i Uffenbachi merkwürd. Reisen p. 199.1.1. at hand ffal have 
fvared von der Hardt i Helmstad: At man stkkerst og Vistest kand 
stUtte Origines lingvarum af Originibus gentium , fotstnae, 0M lUiltt 
havde tilstrekkelig Kundskab de Originibus gentium. Men na ar den 
ikke haves, hvorfore skulle man ikke bruge dette Argument af affini
tate & origine ling var um, til at Udsöge Originem gentium, lige 
faavel som man i andre Videnffaber i Mangel af demonürativiffe 
og apoditiiske Beviiser, mane bruge argumenta probabilia l Ra ar 
man kun soger at udbringe Probabilítemi saa vidt skee kand og ikke 
lader stg noye med lose, inanes conjeâuræ.

§. VIII.

Jeg troer ikke, jeg tager feil, om jeg stger, at Ord Gransk
nings Konften end og kand tiene til Oplysning om vore Forfadres 
Sentiment^ i Videnskaber, og i saa Maade kand nogenledes bode 
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og om Oprindelsen til det Ord : Adel. 63 
paa den Mangel vi har om Videnskabernes Historie i de celdre 
Tilder.

I min Traélat om Fornuftens Dependance af Talen har jeg 
viist af Bemerkclsen af Ordet: Døv og at døve, hvad Tanke de 
Gamle formodentlig have havt om de Doves Forstand.

Hvorledes etymologise Beviifer ydermere kunde tiene til at 
legge vore Forfcedres Moral for en Dag, derudi vil jeg fremlcrgge fol
gende Anmerkninger til Prove.

Om vore Forfcrdre have gaaet faa vidt i at phíioíbphet?, at 
de i deres Moral har lagt det bekiendte Principium til Fundament: 
At vi bør gløre det, hvorved vores Lyksalighed befordres 
og derimod lade alt hvad der strider derimod; vil jeg lade 
staae ved sitVcrrd ; at jeg ikke skal synes at verre for vidtloftig i mine 
Slutninger. Saa meget holder jeg for vist/ at de have indfeet 
vore moralske Gierningers naturlige Folger, nemlig det Onde og 
Gode/ som naturligvis er fammenfoyed med vore Gierninger, fol- 
gelig have vidst at sige af naturlige Belonninger og Straffe. Jeg 
meener dette kand sluttes af vores Danffe Sprog/ eftersom de have 
udvalgt saadanne Ord/ til at betyde Dyd og dydigt, som have Navn 
af Gavn og Nytte. Saaledes har Dyd (olim Dygd vel Dugr) 
sit Navn af at Duga, hodie at due o: valere, auxilio eífe (See 
Gudmundi Lex. Island. Tit. Eg dugur. O. Verelii Index L. V. 
Scyto-Scand. Tit. Duga & Dugr) from ñf at frolNMñ, o: gavne, 
verre nyttig (See i fcrr Wachter i hans GloiTario german.)

Treueste bemerkter saavel en Pligt/ etter Gierning / hvormed 
den eene tiener den anden, som Nytten og Fordeelen af sinnine. 
Tvertimod harde holdt en udydig tillige for unyttig, hvorfore anøt- 
tugMand, item anøttttg HLott i vore gamle Love betyder faave! 
en ssarnagtig fom en unyttig og uduelig. Og ligesonr de have vidst, 
at Laster i sig felv ere skadelige, sira har de og anstetStraffen fom en 
Medicin og Reparation for den Skade, bonum privatum og publi
cum tager ved Laster og Misgierninger, hvorfore de Gamle har kal

det



Vet Straffen: Bod og at straffe bøbe, hvilke Ord efter deres forste 
og almindelige Bemcrrkelse give tilkiende en Erstatning og Veder
lag for paaforte Skade.

Hvad for Begreb vore Forfadre have havt i Moralen, kand 
man ikke bedre lcrre end af Ordene, hvormed de have villet tilkiende- 
give deres Begreb. Men at deres Begreb visselig have varet accu- 
rates og fécondés, derudt lneener jeg, at folgende Ord-Anmarknin- 
ger kunde vare Beviis nok.

/ fenfu primitivo, er det famme fom jus eller lex hos 
Romerne. Raar det tages for et attributum a&ionis, bemarker 
vet bande Jullum, faavelfom reÄnrn, verum, genuinum. Man 
seer deraf, at de har forstaaet ved ret juilum det som er retted efter 
Loven og overeensftemmende dermed. I sar trocr jeg de have havt 
for Kyne den indvortes Retfardighed og et oprigtigt Sinds Beskaf
fenhed. Jeg stutter det deraf, at ret bemerket ofte verum & genui
num, noget oprigtigt og retskaffen. Hvorfore og den Talemaade: 
At gane ret frem, naar den bruges fenfu morali, fattes imod Falsk
hed , Skromt og Hykklerie. Acwirs betyder gandffe vist noget 
meere end et blot udvortes retfardigt Mcnniffe. Retfardig er 
een der er fardig til at giere ret. (a) Retfardig fupponerer da et 
studium animi, en indvortes Sinds Tilboyelighed til ret og billigt. 
Den fupponem*  ogsaa en habitude. Saa man seer heraf, at vore 
Forfadre have varet ligesaa ffarpe i deres Moral som Stoici og andre 
Philofophi, der satte Dyd og Retfardighed in habitu juñé agendi.

Det er vist, at vore gamle Forfadre ved Dyders Navne for
nemmelig have havt Henseende til Sindets indvortes Beskaffenhed.

Der-

(a) Ligeledes deriverer Wachter bußfertig og leichtfertig gf Adj. fertig. Feerdlg har mag« 
maastee sit Navn as sired, iter, proferido, fom Winslov holder for i hans Farrago arrisa, 
sg fcerd igien af at fare. Gaaledes er hoffærdig een, der er sirrdig at gaac til Hvfve, eller 
maaffee een, der vil fare hsyt af Sted. Salig Gram derimod deriverer hoffærdig, ret« 
fterdig og hvad fleere Ord der endes med faerdig, af det Engel-Saxiste Ord: Ferth a; ani- 
mus, mens, fpiritus. DetRiKbenh. Sellv. Skrifter Tom.V. p^.171.



P-K-A. Beviis paaSprog Konstens virkelige Nytte. 6z 
Derfore heder Gavmild for Ex. een, der er mild til at give, det er 
at sige, een, der giver af et got Hierte.

I Misgierninger ogsaa have de efterfulgt famme Regel, four 
Keystr ñadrianus: In maleficiis voluntatem fpetiari, non exitum. 
Man kand slutte det iblant andet af det bekiendte gamle Ord: Nid
dingsværk, om det ellers, fom jeg meener, har sit Navn af nid, 
o: Misundelse, Ondstab (under hvilken lotion Neitbis enwg fore
kommer hos Ulfilas in Evangeliorum verfione Gothica Matth. Cap. 
XXV I. v.i8.) (b) Thi sira er Niddingsvcerk, efter sin forste og 
egentlige Bemcrrkelfe, et Bcerk eller Gierning, fom steer med Forstet 
og af Ondstab.

Kand vel nogen have meere Accurates og eftertrykkelige No
tioner om Dyder og Laster end de man kand' stuttte sig til, at de 
gamle Danste have havt, af folgende Ord for Ex. Villie, Begicere, 
god, gudelig, oerltg, hcederlig, forarge, forvidende, unde, misunde l

Med det Ord : Villie have de tilkiendegivet Sindets Tilbove- 
lighed til en Ting. Man kand stutte det deraf, fordi Villien be- 
mcerker egentlig: Hengivenhed til, eller Behag i noget, hvorpaa 
villig og Lovens Ord: Vild, o: Partisthed, ftudium partium, kand 
tiene til Beviis.

At de have vidst at sige af regula appetituum : qvicqvid ap
petimus, id appetimus fub ratione boni, det kand MÑN slutte ñfOr- 
det at begicere, fom har sin Oprindelse af grcrrne qvafi: Gicerne 
at ville o: at ville det, fom vi anfee for got.

God

(b) Jeg synes deune Derivation er rimeligere end af Nid: Convitimn, imprecatio, sansede- 
svin vvres larde Reíeníus deriverer Nidding i hans Anmærkninger til Canud Mgn Vit- 
terlags Rct. Nid. Misundelse, Ondffab, er uden Tril fe«fus primitivus, hvoraf dr »vri- 
ge Bemærkelser have faaet deres Oprindelse.

3



66 P.K.A, Beviis paa Sprog-Kvnstens virkelige Nytte.
God har sit Navn af Gud / som Gudmundus Andreæ i sit 

Islandffe Lexicon, og Refenius Í sine AnMMk. til Woluspa Stro
phe 6. rettelig erindrer. Saa at god har bemcrrket det samme som 
vi kalde nu gudelig/ qvafi Gud liig/ een, som efterfolger Guds Egen
skaber/ og i sit Liv og Levnet soger at ligne Gud.

2Lrlig, haderlig/ o: een / der er liig den Herder og LEre, 
fom hand har (c) det er at sige, der svarer til sin' -åre. Ved 2Lre 
forftaaer man andre Folkes Opinion om vores Fuldkommenhed. 
2Lrlig er da den/ som virkelig er saadan dydig og oprigtig Mand, 
fom hand holdes for at verre af andre.

Ved Forargelse have de forstaaed den Anledning og to Motiver 
een giver en anden til noget Ont; Thi at forarge har sit Ravn af 
arrig, ond, og betyder da at giore en Ond.

Endeel have meent/ at det Latinske Curiofus ikke kunde accu
rat exprimerez med et Ord paa Dansk. Thi at nysgicrrig ikke nerr 
siger det samme som curiofus, allerhelst det som oftest bruges malo 
fenfu, kand ikke ncrgtes. Men at samme have taget feil/ derudt 
tiener til Beviis baade tot Ord forviden, saaledes som vores berom- 
melige Ltats-Naad Gram (i hans Prove af Danske Ord og Tale- 
maader forklarede af det Engel - Sa,riffe Sprog, som findes i den 
5. Deel af vores Societets Aéter pag.145.) deriverer Oprindelsen/ og 
fastscrtter dets Bemcerkelse, saavelsom et andet gammelt Danllk 
Ord: GierrnpideN/ som endnu conferveres i mit Fode-LandBor
ringholm.

Den

(c) Vel er det saa, at i de fleche Adjeñivís, fom endes paa lig er lig ikkun en blot Termination, 
som tiikiendegiver facilitatem & qvalitatem, (blU Pontoppidan siger t hans Grammat. Dani
ca p. 245. eller fimilitudinem, som Wachter erindrer in Prolegom, ad Gloffar. German, 
Dog er det klart, at adstillige af disse Ord virkelig ere sammensatte med Adject, liig fimi
lis, for Ex. Mandelig, fom er en Mand liig. Venlig, kloer lig, fom er en Den, eller 
den der har en anden kiarr, liig. -Hcerlig, fplendidue, som i Pragt vil verre Herrer og 
ssore Folk liig.
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Den Definition, font Leibnitz i Fortalen til hans Codex Ju

ris Gentium Diplomat., giver PÑÑ Nt alske, fcilicet : Felicitate al
terius deie&ari, har hand anseed for saa vigtig og betydelig/ at hand 
endog har meent, dm kunde tiene til at hceve den bekiendte Contro- 
vers, de amore puro.

Den maae vcere saa vigtig som den vcere vil, saa synes jeg ikke 
rettere, end at det jo kand fluttes af det Danste Ord: at unde, at 
vore Forfadre have havt samme Definition for Ayne som den store 
Leibnitz har villet pañete for Inventor af. Thi at unde, olim 
UNNÑ, be marker efter Ordets aldgamle Bemarkelse baade at ville/ 
at give, saavelsom at finde Behag og Fornoyelse i noget, hvorom 
kand fies Gudmundus, Verelius, Somner og Wachter i deres 
GioïTarier. At unde en vel er da at finde Behag derudi at det 
gaar en vel. Et det ikke det fiunme fom Leibnitz kalder: Deleétari 
felicitate alterius?

Saaltdes tvertimod at misunde een noget, det er at finde 
en Mishag i at det gaaer en anden vel/ eller at hand nyder noget 
Got. Det er jo det samme som naar accurate Philofophi definere 
invidiam ved tædium ex felicitate alterius.

At de gamle Danste i deres Moral have vidft af Definitioni
bus reaiibus at fige, kand man see, som jeg meener, af det Ord: 
Miskund V. Mistundhed. Da jeg for nogle Aar siden af en 
lcerd god Ven blev spurgt om Oprindelsen til dette Ord, og jeg ikke 
syntes at kunde bifalde enten Gudmundo Andreæ eller Verelio, 
hvoraf den forste deriverer det af: myge o: at staane, den anden 
af kunna imputare ; Er jeg falden paa den Tanke/ at det har sin 
Oprindelse af mis, hvilket in compofitis (ligesom mes hos de Franske) 
betyder noget Ont, for Ex. at mistrofte/ misbruge, mistanke, 
misunde, Misgierning, Misforstand rc. og at kmma five kenna 
o: kiende. Er denne Derivation, som jeg troer, rigtig, betyder 
Mistundbed efter Ordets Oprindelse en Kundskab om en andens 
Onde, eftersom den Dyd Mistundhed virkelig har sin Oprindelse 
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68 P.K.A. Beviis paa Sprog-Konstens virkelige Nytte. 
Deraf og opvcrkkes derved/ at vi betragte og lcere at tiende andres 
Ned og Elendighed.

Skulle dette ikke verre nok til at legge for en Dag de gamle Dan- 
ffes moralfh Principia, og til at gotgiore Sprog-Konstens Nytte endog 
in Hiftoria Literaria? Til et Beviis at vore Forstedre, om ikke ved 
Skrifter og moralske Syftemata, faa dog ved Ord og Gloser / have 
givet tilkiende deres grundige Indsigt i Moralen.

§. IX.

Saa vift som det er, at Forklarings-Konften forudstrtter Cri- 
tiqve og Philologie, og forend man kandundersege Lovensrette 
Mening, at man ferft bor vide veram leåionem ; Saa klar en 
Sag er det, at Sprog . Konften er af stor Vigtighed for onjurift.

Ingensteds kand Hermeneutiqven have ftorre Nytte end i Lov 
og Ret. Skulle Lovene forklares, sporges der omContra&cr, om 
Teftamenter, om Vidners Udsigende, om lnllrumenter og skriftlige 
Beviser: Hvorledes de ffulle forstaaes, og hvad der er en andens 
rette Mening? da kand der ikke svares noget Grundigt og raifonnable, 
med mindre Hermeneutiqvelt kaldes til Hielp. En Videnffab, som 
af Fornodenhed har giort sig neceflaire hosjuriller, ligesom Geome
trie fordum hos ^Egypterne. Et Ord allene, ja vel en eencste Par
tikel, har ofte foraarsaget Processer, der ikke have kundet faae deres 
non plus ultra, forend ved Kongens hoyefte Ret. Det Latinske Ord 
As, som saa mange brave Mcrnd, af de gamle, Volufms Mæcianus, 
iblant de nyere, Guil. Budæus Joh. Frid. Gronovius, have com
mented over, har i Middel - Alderen vceret et Tvistens LEble, og 
dette eene Ords Undersogning har vceret saa frugtbar (som Henri- 
cus de Secufia, Cardinalis Oftienfis, fortcrller i hans Forklaring over 
Cap. I. X. de Teftam. at Hand har hort af hans Lceremester Azo, 
vid. Conring de Origine Germ. C. 21. p. 126. & in Qvæit. Hift. de 
Irnerio, pag. 329. & 330.) at den har givet Anledning til, at ÑI1- 
dium Juris Civilis, som i mange Tider var uddod og begravet, i 
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det 12te Seculo blev iglen indbragt i pudliqves Skoler i Italien, og 
fik derved ligesom nyt Liv og Kroefter.

jurifter fortiene ogsaa då Btrommelst/ at ingen har sat ftor- 
re Priis paa, eller bedre har vidst at benytte sig (tfHermeneutiqveit, 
end de. Der har vel iblant dem, som iblant andre, i soer i de bar
bariske Tider, vceret endeel der ikke har bekymret ftg meget om Ord, 
men har meent, at Ord-Videnffab var ikke deres Proleåon vedkom
mende. Af stig Sentiment var den Lovkyndige hos Gellius, Noch 
Attic. Lib. 16. Cap. 10. der svarede (da Hand blev spurgt, hvad det 
Ord Proletarius, i de 12. Tavlers Love, betydde) Juris sum, non 
rei grammaticas, peritus. Bartolus à Saxo Ferrato, den i sin Tiid 
berommelige GloíTator, hand som bar Titul af Juris speculum & 
lucerna, hand som i Spanien i soer havde sat sig i nok faa ftor Au- 
¿toriret, font Papinianus, i Keystr Fheodoili Junioris Ttid, i Italien, 
1. un Cod. Theod.de Refp. prudent, nemlig at i disputable Materier 
burde den Mening prævalen?, hvilken hand inàcrede til. Hand, 
siger jeg, har meent det samme.

Naar hannem blev forekaftet, at hand ikke talte accurat Latin, 
stal hand have forsvaret sin Barbarie med et ligesaa barbariff Svar: 
De ver bibus non curat Iéhis. Pancirollus, de claris legum inter
pretibus. Lib. 2. Cap. 67. Dog, naar man undtager det barbarisse 
Ævum, har der altiid voeret brave og anseelige Juritter, endog i de 
oeldfte Tider, der have indseet den fornodne Sammenhoeng, der er 
imellem Ord-Videnskab, og Lovkyndighed. De fa a Levninger, man 
har tilovers, af gamle Romerske Jurifter^ Skrifter, og t soer det hele 
Corpus Juris Juftinianei, tiener til et fuldkommen Bevits, at Juri- 
üerne ikke have holdt nogen Materie voerdigere og tienligere, at an- 
vende deres Arbeide paa, end Forklarings-Konften, og den Deel af 
Lovkyndighed, som handler de verborum fignificatione. Den ftor- 
ste Deel af dem vare Tilboengere af den Stoiske Philosophie, og som 
det var denne Sectes Maade, at de giorde sig megen Umage, for
at udsoge Ordenes Bemoerkelser og Oprindelser, faa Have Juritterne 
ogsaa Herudi troedet i deres Loereres Fodspor. Edm. Meriliii obier- 
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vat. Lib, i, Gap. io. Og man kand sige om de fleefte af dem, det 
samme foni Gellius om Antiftius Labeo, den bektendte Hovedmand 
sov Proculeianerne, 1. c. Lib. 13. Cap. 10. Latinarum vocum origi
nes rationesqve percalluerat, eaqve praecipue feientia ad enodan
dos plerosqve Juris laqveos utebatur.

Endog i vore Tider ansees Forklarings-Konsten for faa vigtig 
en Deel afLovkyndighed/ at offentlige Lcerere i Lov og Net, ved en
deel Univerfiteter, stamme sig ikke ved at hede Profeffores Tituli de 
verborum fignificatione. Ia jeg gier ikke for meget/ om jeg siger, 
af mgeN/ enten theoretice' eller praâicè, kand bedre lcere en grundig 
og brugelig Forklarings -Konst, end ved Lovkyndighed, og i seer ved 
at lcese Romerffe Love/ og deres Commentatores. Hvad Under ê 
eftersom den hele Lovkyndighed er ikke andet, end en Forkla rings- 
Konst/ og en Lovkyndig bemeerker det samme, som Lovens Fortolkere.

§. X.

Hidindtil er som oftest talt iFlceng omSprog-ogOrd-Grandff. 
nings eller Ord - Forsknings - Konst (Saaledes kalder Ponroppidan 
Gramm. Dan. pag. 535. Etymologie paa Dansk) eftersom den forste 
indbefatter den sidste, og den eene ikke kand bestaae uden den anden. 
I den heele Sprog «Konst er visselig den Deel, fom haver med Orde
nes Oprindelser at giere, den vigtigste og fornemmeste. Skal det i 
Almindelighed kaldes en grundig Videnssab, cognofcere rem ex cau- 
fis, naar man veed, ikke allene at noget er, eller kand vcere, men t 
seer veed Aarsagen, hvorfore, saa kand heller ikke Ord-Videnffab 
uden Etymologie med rette kaldes grundig, eftersom Etymologien 
indbefatter caufas vocum eflentiales, som den lccrde Julius CæiarSca- 
liger, der uden Modsigelse er en Judex competens i denne Materie, 
viser, baade af Sagens Natur, saavelsom af gamle grcedffe Ord. 
Loereres Autoritet, i den izde Bog/ de caufis lingvæ lar. Cap.185. 
feqv. Hvormed kand consereres Prolegom. Wachteri ad GloiTar. 
German. Saa at Etymologie er M stags Pbilologisk Philofophie, 
og at underlege Etymologien, er virkelig at pbilofopbere i Sprog.

Konsten.
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Konsten. Ved Hielp af Etymologien er det/ man ftiger op til 
Stamme« Ordene, det er at sige faadanne Ord, der ere den forste 
Rod og Kilde, og indbefatter Aarsssgen til de nedstigende. Saa det 
er af Stamme-Ordet man stal tare ret, baade at strive, at udtale, 
og at forftaae Derivata, derved er det ogfaa, man kommer til almin
delige Begreb, hvoraf kand gives Raifon til de nedstigende Ords ad- 
stillige, saavelsom overeensftemmende, Bemoerkelstr. Vil man de
rivere vore nu brugelige Sprog fra deres forste og celdfte Grund- 
Sprog, vil man undersoge Sprogenes Sloegtstab, vil man vide, 
hvad for Sprog der bor ansees, som adstilte Diale&cr, som beflccg- 
tede med hinanden, som Grene af een Rod og Stamme, og i sier om 
man vil anvende denne Slags Undersogning til sin rette Nytte, om 
man vil oplyse og forklare disse beflcrgtede Sprog af hinanden ind
byrdes; J alt dette, siger jeg, er det en bekiendtSag, at Etymolo
gien, fom henleder os til Stamme-Ordene, glor det meeste. Saa 
det er heraf klart, at flütte, at Etymologien, ligesaa lidet som den 
heele Sprog-Konst, bor henregnes iblant unyttige og orkeslose Un- 
dersogninger.

§. XI.
Herved maae det nu forblive for at vist Tate-Konstens Nytte. 

Jeg vil ikke opholde mig lccngere ved denne Forsvars-Tale, at den ikke 
stal anstes for en ufornoden Plaidoyer i en aabenbar retfccrdig Sag.

Vi vide maastee her i Livet ligesaa lidet Tale-Konstens som 
Talens rette Nytte og Brug i nogen Fuldkommenhed. Maastee 
det er ikkun den mindste Deel deraf, hvad vi endnu har ncevnt. 
Maastee Vankundighed, og vores her i Avet indstroenkede Forstand, 
hænger et Dcekke for vore Dyne, at vi herudi, fom i andet, ikke kun
de indste Dybet af Guds visse Henirgter. Den rette Nytte og Brug 
deraf er maastee et Refervatum, som staaer tilbage for os, indtil vi 
oversattes i en suldkomnere Stand. Den ustatteerlige Lyksalighed, 
fom her i Livet er det eeneste Haab for de Troende, kand maastee ikke 
bestaae uden en flags Tale, maastee vi i det andet Av komme til at 
hore nogle for os, her i Avet, u-udsigelige og ubegribelige Ord, og 
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rnaastee vi stiv komme til at tale et guddommeligt Sprog. Det 
giores ikke fornoden at beraabe sig paa Talmudisternes, R. Jocha- 
nans og R. Israels Vidnesbyrd/ som sige: At hvert et Ord af Guds 
Mund deeler sig i 70. Sprog, (d) Vi vide Disuden, at Guds 
Vilsdoms Love langt overgaaer al mennistelig Fornuft og Indsigt, 
og at vi derfore ikke kunde vide, paa hvad Maade det behager Gud, 
det u-endelige og ubegribelige Voefen, t et andet Liv at giore sig deel- 
agtig for os, og hvad Midler Guds Viisdom har dettinered for os, 
hvorved hand bisièt vil give os Deel i hans u-endelige Fuldkommen
heder. Maastee derfor den Tiid endnu ftaaer tilbage, at vi forst 
faae vore Kyne opladte, til at indste, hvor kostbar en Skat os er be
troet i Talen.

§. XH.

Vel er Det fant, at hvor fuldkommen endogfaa vores Kund- 
stab er, om Ord og Sprog, at den medforer alligevel ikke nogen u- 
middelbar Nytte til vores Lysaligheds Befordring den har ikke na
turalem, fed in opinione fundaram, utilitatem, siger Leibnitz, in 
Otio Hannoverano. P. i. §.XX. pag. 148. Man mane ogsaa til- 
staae, at den storste Deel af vores Liv maae henvendes paa denne og 
andre inftmmenteiies Videnstaber, og at den mindste bliver tilovers 
til det nyttige og fornodne. Jeg maae endnu engang beraabe mig 
paa Leibnitzes Ord: Si una lingva eilet in mundo, siger hand 1. c. 
pag. 147. accederet in effeétu generi humano tertia pars vitæ, qvip- 
pe qvæ lingvis impenditur. Men fom det staaer ikke i vores Magt, 
at forandre Verden, ja Skaberen felv, for at ikke overtroede sine 
evige Viisdoms Love, har ikke vildet, eller kundet, indrettet Tinge
nes Natur anderledes, faa maae vi endog herudi prife Guds God
hed, at hand har givet os tilftroekkelige Midler, til at befordre vores 
Lyksalighed, og det paaligger os, fom en Pligt , at bruge Midlerne 
ret, om vi ellers ville naae Kyemaalet. Vi maae henytte os af 

Ord
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Ord, paa sñmme Maade, soin en Fremmed, der kommer i en ftor 
vidtlsstig Stad, af Gadernes Kundffab/ for ñt have Gavn og Nytte 
deraf/ saa lange vt opholde os her. Den narvarende Tilstand ud
fordrer det saaledes/ at vi/ foruden andet, maae beflitte os paa Ord, 
og retskaffen Ord • Kundffab. Ville vt have den gaudffe afffaffet, 
da bliver ogsaa al anden Videnffab, fom den, der beroer en heel Deel 
paa Ord/ en los Bygning/ uden Grundvold. Duæ funr veritatum 
ideæ, siger Clemens Alexandrinus, Stromat. Lib. 6. nomina & res, 
nominibus autem ignoratis ipfæ qvoqve res neceiTarid ignorantur.

§. XIII.

Endelig er det ikke faa meget derom at giore / at bevise Ety- 
mologiené Nytte/ som at bruge den ret. Alt hvad der siges, eller 
med Foye kand siges herimod/ sigter allene til Misbrugen af denne 
Videnffab, at den ikke anlægges, eller anvendes ret/ ikke mod Vi- 
denffaben selv. Misbrugen kand giore, at det/ fom i sig selv er nyt- 
tigt/ bliver til unyttigt. I Videnffaber i soer bor een / der opofrer 
sig dertil, have lart, at giore et fornuftigt Val/ og atffattere enhver 
Ting efter sin rette indvortes Vcerd, hand maae vide, altiid at have 
sin Hensigt til finem ultimum, at ffille det fubfidiaire fra det prin
cipale, at giore Forffiel paa det meere og mindre Fornodne.

Det er derfor en Misbrug af dette Studium, om een vil stadse 
blive hangende ved Skallen, om hand opholder sig ved unyttige Un- 
dersogninger/ om hand hengiver sig saa gandffe og aldeeles til at efter- 
forffe Ord/ at hand aldrig kommer til Tingen/ der betydes ved Ord.

Thi hvor meget man end ogsaa vil giore af Ord og Ord '.Vi
denffab/ faa er det dog u-imodsigeligt/ at Ord i-sig felv have ingen 
Nytte, Men ikkUN for saa vidt de ere involucra rerum.

Vi bor derfore bruge Ord paa famme Maade, (bin Seneca 
fortaller om Chryfippo, Lib. I. de benef. Cap. z. Chryfippus, 
siger hand/ penes qvem subtile illud acumen eft in imam penetrans 
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veritatem, rei agendæ caufa loqvitur, Sc verbis, non ultra qvamad 
intelleéium fatis eft, utitur.

Foruden Dette bor en Etymologus tage den Pligt i Agt, der 
paaligger ham, saavelsom alle Elftere af Sandhed i Almindelighed, 
at hand ikke antager noget uden Raifon. Man kand ikke negte, at 
iblant alle er der ingen, som leeger rneere medZndsald, og holder deres 
extravagante ingenium Mindre i ToyleN, kNd Etymologi. Endog 
hos de ftorfte og fornemste af dem finder man Etymologier, hvorudi 
Derivatum og Primitivum ere saa langt fra hinanden, qvantum 
diftant aera lupinis. For at faae det eene ligelydende med det andet, 
maae de ftobe Primitivum om t saa mange Former, at Derivatum 
tilfidst beholder ikke et eenefte Bogstav ti! fcelles med fit Stamme- 
Ord; og for at faae dem, i Henseende til Bemærkelsen, til at stem- 
me overeens, rnaae det eene, saa got som ved Haar og Hals, très 
hen til det andet. Det gaaer til som 8ara6n figer: En matiere 
d’etymologie les mots font comme des cloches, à qui fon fait dire 
ce que l’on veut. Hvem, for Ex., ftulle have tcenkt, at detfranfte 
Ord laquais kunde deriveres af det latinfte Ord Verna, om ikke den 
store Ord Loerere, Ægidius Menage, (hand soin fik den Beremmelse 
af Dronning Chriftina : Certainement M. Menage eft un tres fça- 
vant Sc tres-honnéte perfonnage, mais il eft le plus incommode du 
monde, il ne fçauroit laiífer paífer le moindre mot fans fon pafíe- 
port, il veut fcavoir d’ou il vient, Sc où il va) 0M hand ikke havde 
leert os detê En Rudbeck, en 6oropius Becanus, en Herrn, von 
der Hardt, med mange fleere, kunde forchne os med Mcengde af 
Exempler, om det var os derom at giore at cntifere andre.

Etymologi ere ikke saaledes privilegerede, at de stem for andre 
maae debitere noget uden Raifon. Hvorfore en Etymologie, saa
velsom al anden Lcrrdom, om den ftal finde Bifald hos fornuftige 
Folk, bor vcere geleidet af Jugement, og bygged paa tilftrcrkkelig 
Raifon, og faste Fundamenter. I den Henseende er det, at Cicero 
(in Topicis ad Trebatium) kalder Etymologie verifoqviam, fordi 
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den stal vccre vera, sandfcrrdig, o: den skal stemme overeens med 
Sagens Natur. Etymologier fupponere jo en Forvantstab imellem 
Derivatum og dets Primitivum, ut in hominibus qvædam funt 
cognationes 8c gentilitates, ficin verbis, siger Varro Lib. 7. de 
Lingva latina. Hvilken Sammenlignelse Wachter udforer meget 
smukt t Prolegom. til hans Gloflarium §. 9. Ita fane eft, nec aliter 
concipi poteft. Qyemadmodum enim cognati ex communi ftipite 
ita voces à vocibus nativa qvadam neceffitate procreantur, fed â 
cognatis tantum, hoc eft, fimilibus. Nam generatio fecundum 
omnes Philofophos eft produ&io fimilis.

Vil man nu vide, hvorledes den berommellge Wachter videre 
paaftaaer, at denne Ord Sloegtstab stal vcere beskaffen, da heder det 
Le. §. 11. Cognatio, qva verum in voce obfeura oftendere cona
mur, debet eife vera, genuina & feien tífica, & in fe continere de
bet caufam & rationem, cur verum in voce neceifario exiftat, vel 
debeat, aut poflit, exiftere. Saaledes bor det ogsaa vcere, thi det 
er af Ordenes Lighed i Lyden og Bemoerkelsen dette virkelige Slcegt- 
stab, denne veritas cognationis stal beviises. Hvor denne Lighed 
fattes, der er ingen Sloegtstab, og hvor ingen Sloegtstab er, der er 
helter ingen Etymologie.

Vel er det saa, at Sagens Natur tillader ikke, at man i Ety
mologier kand bringe det ud til rigoreufes og mathematiste Beviiser, 
men derfor er det ikke heller sagt, at man stal antage noget, uden at 
Beviis. Man stal bruge det Slags Beviiser, som passe sig paa 
dette Forum, og naar man gtor sin Sag saa rimelig, stm meest 
mueligt er, da kand man sige om Etymologier det samme, som en 
celebre Philofophus siger 0M philofophiste Hypothefes : In caufis 
rerum exponendis proxime ad veritatem acceflit, qvi maxime pro
babilia docuit, eller hvad Varro bruger, at forsvare etymologiske 
ConZefturer med, naar hand siger, de Lingva Lat. Lib. 6. Qvi de 
originibus verborum multa dixerit commode, potius boni confu- 
lendum, qvam qvi aliqvid neqviverit reprehendendum. Skulle 
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derfor den tit allegerebe loerde Mand / Joh. Georg Wachter, naar 
hand, I. cit. §. 12. ieqv. hen forer til scientiam etymologicam, ikke 
nlteene certa og probabilia, men endog poflibilia, forstaae ved pofli- 
biie (som hand uden Tvil ikke gior,) det som philosophi forstaae der
ved/ nemlig alt. Hvad der er frie for Con tradition: Synes Hand 
virkelig at ftrcekke Ord - Gransknings Konften alt for vidt. Thi 
hvem vilde vel bifalde, enten etymologise^ eller andre Saher , som 
virkelige og exilierende Sandheder/ ikke af anden Raifon, eud fordi 
de ikke ere contradidoriSe ♦ Det maatte jo stues at vcere alt for 
genereux paa Sandheds Bekostning. En Tings blotte Muelighed 
udgior ingen Sandhed, den er kuns den forste Dor og Indgang til 
Sandhed/ den er det/ som Leibnitz sagde om den Cartefianifïe phi
losophie : l’antichambre de la vérité, der er endnu et stort Mellem
rum, og en lang Vey/ tilbage, forend man, egentlig at tale, kom
mer til Sandhed, og fuldkommen Vished. En Etymologie er in
gen Etymologie, uden den i det mindste er grundet paa nogen pro- 
baiitet. Og det er ikke engang enhver Grad af Probabiliter, fom 
enten herudi? eller i andre Tilfcelle, stal formaae os, til at antage 
noget, fom Sandhed. Vi maae endog herudi rette os efter juridi
ske Principia. Jurifter toere, i den Materie om Beviiser in 
qvæ itionibus fadi, det stmme bor ligefaa vel appliceres paa theore- 
tiske Sandheder, naar probabiliteter antages i Steden for Demon- 
ftrationer, nemlig: at en ringe Grad afFormodning, at en faa kal
det levis fufpicio, Udgior ingen probabiliter, famt at en mindre Grad 
af Probabilitet alttid maae vige for en storre.

§. XIV.

Men naar jeg stal applicere dette paa min egen Sag, maae 
jeg frygte for det bekiendte Edidum Prætoris : Qvod qvisqve juris 
in alterum ftatuerit, ut ipfe eodem jure utatur. Jeg Vildt onske, 
at denne min Tradat, om Oprindelfen tit det Ord Adel, maatte 
vcere en Prove paa en retskaffen Etymologic. Men jeg onsker det 
kun, jeg venter det ikke. Zeg venter snarere, at tiene til Beviis, at
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det er lettere at forestrive Regler forandre/ end selv atrette sig derefter. 
Alt det, -eg kand sige, for at legitimere mit Arbeide / er at denne 
etymologier Underfogning er, efter mit Tykke/ een af de nyttigste. 
Thi foruden at den giver anledning til at forklare tillige en Deel af 
Ve vigtigste Ord i vore Love, da er det her ikke alleene om Ord at 
giere, men vores Ord - Sogning leder os tillige hen til origines re
rum. Den ferer os til at oplyse adskillige betydelige antiqvitates 
Juris patrii ; ved at undersoge Grunden til den almindelig vedtagne 
Etymologie, at Adel deriveres afLEt/ finder jeg Anledning til at 
examínete hvor lcenge Adelstab/ i feer fod Adel/ har verret til i Dan
nemark, og udgiort en Stand for sig felv. Men i faer foranlediges 
jeg herved til et Arbeide/ fom jeg lcrnge har havt Deflein at lcegge 
Haanden paa. Naar jeg fkal viise Oprindelsen dertil, at Odel af 
Alders Tiid hos os har bemcerket det ypperste og kostbareste af alt 
Gods (ligesom res mancipi hos Romerne) og derfore har faaetvifft 
Prærogativer frem for andet Gods/ da fores jeg derved/ faa vidt, 
som mit Dyemaal her tillader det, til at give en retstaffen idée om 
vores gamle Nordiste Allodial-SRet En Underfogning, fom iblant 
vore Danste Jurid^ste er en af de allervigtigste; Thi naar noget af 
vore gamle Love stal forhandles i de Materier omFcrllesstab i Gods 
imellem LEgte - Folk og deraf dependerent Arve- Maade, om Famii 
Uens • og Arve-Gods, om jure retraâus og Odels-Ret, om Jords-For
brydelse rc. 3: at sige, i de fleefte og vigtigste Materier maae ende
lig den bemelte Deel af vores celdgamle Jurisprudence leegges til 
Fundament.

Og siden herudi endogfaa forekoinmer i Christiani 5ti 
Love adstitlige veftigia Juris antiqvi, faa beholder denne Underfog
ning endnu sin Nytte i at forklare vore Love. Nytten af denne 
Materie tndstrcenkes ikke inden vores Foedernelands Grcendser al
leene, den udstrcrkker sig endog til Tydstland og Italien. Jeg faner 
herved Anledning til at give dm forste Prove paa det som jeg yder- 
meere, om Gud vil i en besynderlig Tradat agter at viise per indu- 
¿tionem i de fleefte Materier, nemlig: paa de gamle Nordiste, i feer 
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dope Dansse Loves store Nytte i at forklare leges germánicas medii 
ævi. Vi ville ogfaa faae at fee, at denne Afhandling tiener til at 
forklare den gamle Longobardisse Lehns- Ret, og at man ikke kand 
Aaedet rette Begreb om Allodial,-Godfes virkelige Natur og Be- 
ssaffenhed eller om den rette Forssiel-paa Feuda og Allodia uden 
own hoenter de rette faste Principia dertil af vores gamle Allodial- 
Ret; Saa at Materien i sig felv/ faavidt jeg ssnes, ikke kand anfees 
fom lcerd/ det er at sige, fom unyttig. Hvad Materiens Udarbejd- 
Ntng angaaer, da beder jeg/ at imentionenmaae undssyldeVcerket.

, Jeg har havt for Dyne de Love/ fom en retskaffen Etymo- 
§ie bor indrettes efter. Jeg har fogt efter, at udlede Ordets Her- 
komst fra sin forste Rod og Stamme. Jeg har stråt/ at giore 
min Sag faa rimelig, fom jeg meest har kündet, og endssiont det er 
ikke mueligt i denne Materie, overalt at fremfore faa gamle og noy- 
agtige Bevnfer, fom man gierne onssede, fta har jeg dog ikke, som 
jeg synes, supponeret noget / udenBeviis, men har brugt det Slags 
Beviifer, der passer sig med Materiens Beskaffenhed. Om jeg her
udi har exfeqvem mit D eifern, og virkelig har præftel’Ct det/ jeg 

har vildet præftere, derudi vil jeg fidere paa andres 
Domme, heller end paa min egen.

Nogle


