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Efterretning 
om 

tit ineget gammel Danff Bibel 
som findes. Manufcript 

i Hoycrdle og Hoy-Velbaarne Herr Conferentz-9laa6 
OTTO THOTTES 

Bibliothek»

et er et meget berommeligt Arbeide som den lcerde Presby
ter Oratorii Jacob le Long har giort/ ñthñttd Udi fin Bib
liotheca facra har opregnet alle de merkelige Manufcnptec 
og Editioner af den hellige Skrift/ fom hand har kundet 
opspvrge / bande hvor Manufcriptcr afGrundsproggene og

hvoràmàipter af Versionerne finkes, saavel hvilke V erfioner der ere 
giorte over den heele Bibel/ eller nogen Deel afBiblen/ og hvor de ere 
tryktt/som hvor derere udkomneEditioner afBiblen i Grundsproggene.'

De mange flags Qverstrttelser som der opregnes/ kand man an- 
see som ligesaa mange Beviser paa at GUD har opfyldt og dagligen 
opfylder det hand ved Propheterne i det Gamle Testamente har ladet 
spaa om den christelige Kirkes Udbredelse tblant Hedninger/ at Jorde« 
(kulde blive fold af Herrens Kundfkab. EC XI. 9. at Hedningene 
(kulde vandre i Ifraels Lys. EC LX. 3. at fra Solens Opgang og indtil 
dens Nedgang fkal Herrens Naun være ftort iblant Hedningene. 
Mal. I. il.
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2 M. w. Efterretning om en meget _ _ _ _ _
Men da de Efterretninger som gives i dette Skrift, dog ikke ere 

faa fuldkomne, at de jo her og der kunde forbedres eller foreges; saa 
anseer jeg det for min Lykke/ at jeg har kundet finde Anledning til at 
give et Supplement i henseende til Danske Bibler. Nemlig le Long 
har temmelig vel opregnet de Danffe Versioner som ere giorte efter 
Reformationen, og deres Editioner, men har ikke vidst at melde no* 
get om nogen Danff Verfion som haver verret til for Reformationen, 
da hand dog anforer Jtaliernffe, Spanffe, Frandffe, Engelske og 
Tydffe Versioner, som ere giorte for den Tiid ; med mindre man vilde 
Hidhen regne verfionem Danico-Saxonicam og verfionem Normanno- 
Saxonicam som ncrvnes iblant de Engelske Bibler. Hvad Kundffab 
jeg har om den gamle Danffe Verfion som jeg denne flnde agter at 
tal? om, den har jeg at tilffrive Hoyerdle og Hoy Velbaarne Herr 
Lonforentr-Rññd Thottes Godhed, hvis Ulignellge Bibliothec er fññ 
ftor en Prydelse for Kisbenhavn, som dens Eyere er studerende Fol
kes store Velyndere. Som hand ogsaa har beviist ved at laane mig 
dette kostbare Manufcript, i saa lang Tiid, som jeg behovede til at 
samle den Efterretning som jeg hermed kand fremlegge.

Denne herlige Levning fra vore Forfcrdres Tuder, er meget hsyt 
at agte, da den ikke allene kand tiene til Oplysning udi Sprogget frem 
for mange andre gamle Skrifter, saasom man alle Tider med Vished 
kand vide, hvad for et Latinff Ord interpres har vildet exprimere 
med et hvert Danff Ord som her forekommer, og derfor har ikke langt 
at soge efter, hvad et hvert Ord som nu er ubrugeligt ffal have for 
en Bemerkelse; men i sirrdelished, fordi dette Arlffide vidner om 
GUDS gode Forsyn over sin chriftelige Kirke, at som hand stedse 
har vedligeholdet denne, saa har hand ogsaa vildet, at hans Ord 
hvorved den plantes og bygges ffulde afalle lcefes ogforstaaes: hvil
ken hans naadige Villie er bleven forhindret af dem fom ikke vilde tilla
de atOverscrttelser maatte verre til, og forsomt af dem som ikke vilde 
bruge dem der vare til.

Hvo der har verret den lcrrde Mand som har giort denne Over- 
scrttelse, er vel ikke at udfinde, saasom Titlen udi dette^r. fattes, 
saavel som og Enden deraf, men dersom hans Navn havde vcrretbe- 
kiendt, saa havde det i henseende til dette Arbeide verret al LEre verrd, 
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gammel Dansk Bibel. Z 
sññsom hand derved har udviist en temmelig god Erudition efter sine 
Tiders Lejlighed? og tillige havt den Skionsomhed? at anvende sin 
Tiid og Fliid paa det allercedelste og nytceligste Verk som den kunde 
anvendes paa.

De ferste to Blade af denne Bog ere ved LElde fortcerede 
og forkomne? og noget af det tredre? saa at Manufcriptet ferst begyn
des fra diste Ord Gen, II. IO. ok liftlens trææ mith *** ok godheetz 
ok ondheetz kwnneiles trææ, ok en flodh wtgik - - paa nogle andre 
faae Steder i Bogen fattes ogsaa enkelte Blade? og Manufcriptet 
gaaer ikke videre end indtil 4. Regg. XXIII. ig. ok hans been fkulæ 
blive wrördhe mz prophetens ben : hvilket er stor Skade. Thi havde 
Begyndelsen og Enden vcrret derved? saa havde man maaffee kundet 
der finde Efterretning om paa hvis Befaling, ved hvem og paa hvad 
Tiid denne Oversættelse er giort, saa og havt i det ringeste dette sam
me Stykke des fuldkomnere.

Af dette Manufcripts Stsrrelfe kand man flutte, at der formo
dentlig maa have vceret to andre ligesaa store Volumina til? som have 
indbefattet de ovrige Boger af den hellige Skrift, hvilke om de em
gang ogsaa blive opdagede scerdelis vilde fornoye deres Sind som elfte 
Fcedernelandets Antiquitæter.

Saavel Sproggets Beftaffenhed fbm Orthographien, og Bog
stavernes Dannelse give Anledning til at tcenke? at baade Overftet- 
telsen er forferdiget og dette Exemplar ftrcvet i det storkende Seoul®, 
eller i Begyndelsen af det femtende. Det er ftrevet paa Papn'r in 
folio, ikke af een Skrivere? men af tre adftillige, hvilket ikke allene 
kand kiendes af den Forfticrl som er imellem diste"tre Hernder, at nem
lig den mellemste er ikke ncer saa flydende som den forste og den sidste, 
og noget meere gammeldags end de ere? ja endogsaa i somme Ord 
bruger en anden Orthographie f. E. i stcrden for den forste Haand ftri- 
ver: Gud eller Gwdh, giftVe, iheel eller ihæl, ftciver den anden 
Gwth, gifwe, ihiæl : saa setter og den anden Haand ofte et i hvor den 
forste og sidste brugere, (om landith, folins, ödkins, folkith, hwil- 
kith, haffms, hofwith, arkin ; Men det kand endogsaa gandfte tyde
lige« kiendes deraf, at der er en Sides eller en halv Sides Rum imellem
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4 Efterretning om en meget  
hvor den forste Haand flipver og den anden begynder veut.V. 6. faa 
og hvor den anden Haand flipper og den tredie begynder i Sam. nx. i.

Om dette Exemplar ^Originalen selv eller en Copie ffulde man 
vel best kunde fluttk/afde udskrivningen begangne og samme Did med 
samme Haand rettede Feil: Af disse ere somme saaledis beskafne at 
man deraf kunde fatte den Tanke, at det er Originalen, saasom Gen. 
XXXV. 22. Sin Fadærs tæktæqwynnæ, »Iler nærliggærfkæ : der 
har forst vcrret ffreven thiænæftæqwynnæ, men thiænæftæ er udflukt 
med en rod Strceg og in margine ffrevet tæktæ. Denne Forandring 
synes atvcere giort efter den latinffe'Fexe selv/hvor der staaer: concu
bina Patris fut Saaledis ogsaa cap. xlii. 27. hvor der staaer i Latinen : 
apertoqve unus facco, ut daret jumento pabulum in diverforio : Over
sættelsen lyder saaledis : ok jen aft'thm lodh op fækkæn, at hanlkuldhæ 
giftwe öghz fodher j eth hws ril hwilkæt famæm kommæ monghe 
weyæ. Skriveren har forst vildet ffrive aftener, men forend hand har 
ffrevet Ordet til Ende, giort en Strceg over afte, og ffrevet i samme Li
nie ôghet, maaffee fordi hand har feet dt i vulgata stod jumento. 
Saa og Gen.XLIIL 2$. audierant enim qvod ibi comefturi eftent 
panem, paa Danff lyder det saa: forthy the horde at the ikuldhe 
ædhæ ther brôdh, Skrivererl har forst ffrevet han, men rettet i samme 
Linie og ffrevet the. Ligeledis cap. XLV. 9. hæc mandat filius tuus 
Jofeph. Thettebebudher thin Son Jofeph. Skriveren havde forst ffre
vet hannom, men har igien udflettet det Ord og i stceden derfor ffrevet 
thin. Afdisse og flige Exempler kunde man tomle, at da Feilene synes at 
vcrre rettede efter den Latinffe Text, en blot Copiift havde maaffee ikke 
havt Anledning enten at begaae disse Feil eller at rette dem.

Men afandre Feil som ere rettede kand man vcrre visse paa/ at dette 
Exemplar er en Copie afet andet Manufcript, fom enten har vceret fer
digt og celdre end dette/ eller ogsaa har vceret den forste Elaboration 
hvorefter dette er reenffrevet. Nemlig dette er ffrevet faa at paa hver 
Side ftaar to Piller/ men det Exemplar hvorefter dette er udffrevet/ har 
ikke va>ret deelt i Pillerez men hver Linie har vceret ffreven tvert over 
Siden/ hvilket kand kimdes deraf/ at nogle Står/ som her forst have 
vceret forstrevne/ og strax igien af Skriveren ere blevne rettede/ ere 
saaledes beffafne/ñt det som er ffrevet feil/bor at staa/0g rigtig staaer to 
Linier for eller to Linier efter det Sted hvor det har vceret uretteligen 
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gammel Dansk Bibel.  _ _ _ _ _ _ _ 5
indfort/ og igien er udflettet: hvorafman kand flutte / at i den Ori
ginal hvorefter dette Exemplar er ffrevet/ har een Linie indbefat
tet ligesaa meget som her to Linier/ hvilket kand tydeligen kiendes af 
Eremplerne: Exod. III. 14. ait : fie dices filiis Ifraêl: qui eft mifît me 
ad vos. 15. Dixitque iterum Dens ad Moyfen : i Oversættelsen flññer t 
han fagdhe : fwo ikalt twfighe Ifraëls Sonær, hvilken fom ær han fæn- 
dæ mik til edher. Ok gudh fagdhæ igæn til Moyfen : Strap efter de 
Ord til edhr er anden gang ffrevet/men ogsaa igien udflettet disse Ord: 
fwo ikalt tv fige Ifraéls Soner til edher, heraf kand man flutte at disse 
Ord har veeret Begyndelsen udi en Linie i Originalen og samme Linies 
Ende harvcerethan fændæ mik,ogCopiiften i stceden for at see til den fol
gende Linie som har begyndt aftil edhr har seek til Begyndelsen af den 
som hand allerede havde ffrevet/0g derover skrevet halvdeelen deraf an
den gang. Saaledis er det ogsaa ffeet Ex. ix. 19. hvor de latinske Ord 
lyde saa : Mitte ergo jam nunc & congrega jumenta tua & omnia quæ 
habes in agro. Homines enim & jumenta & univerfa quæ fuerint foris, 
nec congregata de agris, cecideritque fuper ea grando morientur. 
Oversættelsen er denne : Forthy fænd nw ok fammenfankæ thinæ ôghæ 
ællerfææ oc allæ thinghæ hvilke fom tv haffwer i agheren. Forthy 
menniike ok oghæ ok allæ thinghæ, hvilke fom fkullæ vordhe pafwnnæ 
utæntil ok ikke vordhe fammenfanknæ affagheren, ok hawl fkal fallæ 
paathm the ikullæ döö. Efter de Ord : fom tv haffwer i agheren er 
forskrevet: forthy mennifkæ ok ôghæ ok alle thinghe, hvilke fom tv 
haffwer i agheren. Hvilke Ord ogsaa PÑÑ saadan Mññde ere sammen« 
blandede afadffillige Linier. Ligesaadan og endnu tydeligere Skriver- 
feil staaer Exod. XIIX. I. Cumqve audiffet Jethro facerdos Madian 
cognatus Moyfi omnia quæ fecerat Deus Moyfi & Ifraelr populo fuo : 
Thæn tihd Jethro Madians præftMoyfis frænde haffde hört allæ thinghæ 
hvilke fom Gudh haffde giort Moyfi ok Ifraelfithfolk: efter det Ord 
Ifrael har ftaaet forskrevet og'er udflet fin frænde, og i stcrden derfor 
ffrevet fith folk. Denne Skriverfeil kand ikke va>re begaaet af Over
setteren/ men af Copiiften: den viser ogsaa hvor lange Linierne har 
vceret i det Exemplar hvorefter handhar skrevet, nemlig at det Ord 
frænde har^vceret det forste i den Linie sont da var ffrevet til Ende.

Overstttkelsen er giort lige efter verfionem vulgaram,hvilkenOver- 
setteren/ foruden ak confuta Grundtextcn og andre Verfioner, troli- 

A Z aen



6_ _ _ _ _ _ M. w. Efterretning om en meget
gen har efterfulgt endogsaa hvor vulgata verfio tager feil: saasom 
Gen. XLIX. io. Konnynghens Wondh æller fpiræ fkal ikke borthæn- 
tes affjwda ok hertwgh æller leedher aff’ hans lændh, fwo længhe til 
han lkal kommæ, hwilken fom lkal fændes æller ær fændefkullenhdes, 
ok han fkal wordhe folkens æller hedningens bythelfe. Anledningen 
dertil at det Ord Silo er urigtig overfat har verfio vulgata givet, i hvilken 
staaer: Non auferetur fceptrum de Juda, & dux de femore ejus, do
nec veniat qvi mittendus eft 8c ipfe erit exfpeétario gentium. Sññ 
har Overscetteren ogsaa efterfulgt vulgatam i at ncrvne Jethro i stcrden 
for Reuel. Exodi IL 17. hwilkæ fom thæn tidh the haftdeigæn kom mæt 
til Jetro fin Fader. Thi ligesaa staaer der PÑÑ Latiin, quæ cum rever- 
tiifent ad Jethro Patrem fuum. Sññ og Exodi XXXII. 28. cecide- 
runtque indie illa quafi triginta tria millia hominum : ok ther fiollæ 
æller the floghe iheel thnDaghfofom tree ok tredivæ twfende mæn- 
næfte. De tredive tusinde har vulgata tillagt/ Texten siger ikkun tretll« 
sinde, Join og LXXviraiis verfio lader det blive ved. Saadan en Feil 
sindes ogsaa 3. Regg. XXII. 26. hvor vulgata verfio lyder saaledis : ma
neat apud Amon principem civitatis, 8c apud Joas filium Amelech, 
der harden Danffe Oversettere brugt disse Oed: ok han fkal biyfwe 
hoos amon ftadfyns höfding ok hoos Joas Amalechs Sön. Udi vulgata 
er det nomen appellativum Hammelech Bongert bleven til et nomen 
proprium ; hvilken Vildfarelse er beholdet i Dansken / og desforuden 
endnu et Bogstav forandret/ hvorover Joas kaldes Amalechs Son, da 
hand skulde Heede Kongens øøn.

Som det er med alleOverscettelser/saa og med vulgata i denHenfeen« 
de,at den Interpres i visse Stykker har sine kgneMeeninger som andre O« 
verscrttere og Fortolkere ikke have. Disse beholder da vores Danffe Over« 
scttteregandffe troligen : som Gen. XXX. 13. have de fleerste Overset
tere meent at det var raadeligst at beholde det Hebraiffe Ord vudaim 
uforandret; men vulgatus interpres har meent/ at det Mññtte vcerc den i 
Troldfolkes Overtro saa navnkundigt/ font hos Medicos ubrugelige 
Urt mandragora : hvorfor ogsaa denne Danffe Overscettere fordanffer 
dette Vers saaledis : utæn Rwben gik wtj hwedæns fkyrdens ticjh, ok 
pafan mandragoras then yrt. Sññledis har ogsaa vulgata Gen. 
XXXV. 16. oversat de Ord: yn tod om Aarsens Tiid som davar, da 
det betyder en visse Lcengde afVeyen: egreffus autem inde venit vemo 
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gammel Dansk Dibel._ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
tempore ad terram quæ ducit Ephratam : ligeledis lyder den Danffe 
Overscettelse: utæn han tædæn wtgonghen kom j worens tymæ j cth 
landh, hvilken fom ledher til Effrata. MtN Exodi II. 1.2. Viger Vel 
ogsaa vuiZata noget fra Textens Ord men ikke fra dens Mening/ hvor 
det heder : egreffus eft pofthæc vir de domo Levi, & accepit uxorem 
ftirpis fuæ. som ogsññiden Danske Overscettelse: ther æfftær utgik en 
Man afLeuis hvs, ok han thog hwsfrw aff fin eghen Slækt. Ved den» 
ne Overscettelse kand en Lcefere spare mange unyttige fpeculationer som 
den kand giere sig som lceser i sin Verfion, ot Jochebed var Levi Datter, 
nemlig/ om dette Amrams Giftermaal var imod de forbudne Led/ og 
hvorledis hand kunde have sin Faders Faster til Egte/ item : hvor mam 
ge te Jochebed var crldre dñ hun uden Mirakel fedde Maria, Aharon 
og Mofe, end Sara da hun ved et scrrdelis Mirakel fedde ifaac. o. s. f. Saa 
lykkelig har vulgata verfio ikke vceret Ex.xxxiv. 29. hvor den tillegger 
Mofi Horn : & ignorabat quod cornuta effet facies fuá ; hvorudi ogfññ 
den Danske Overscettere folger hannem : han ikke wiftæ ath hans an- 
lath war hornet. Num.XX. 6. har vulgatus interpres giort kt Till(kg 
som hverken staaer i den Hebraiffe Text ikkeheller i Lxxvir. verfione : 
clamaruntqve ad Dominum atque dixerunt : Domine Deus, audi 
clamorem hujus populi, & aperi eis thefaurum tüum fontem aqvæ 
vivæ, ut fatiati cellet murmuratio eorum, hvilke Ord ogsilñ denne DcM- 
ffe Overscettelse ikke har gaaet forbi/ men fordansker dem saaledis: ok 
reptætilHræn, ok the fagdhe.- Hræ Gudh hör thettæ folkæns roop, ok 
opladh thm thitliggendhefææleffwendhe watns kildhe ath the mættæ 
therkwr afladhæ. At Adam er begravet i Hebron er en Meening fom 
er grundet paa den Feil ved hvilken detteOrd Jof.xiv.15. hvor det staaer 
som Appellativum er anseet for et nornen proprium, saaledis sletter vul
gata : Adam maximus ibi inter Enacim fitus eft : hvilken Meening og- 
saa forbemelte Danffe Overscettelse beholder/0g lyder faa: Störfte Adam 
var lavt thær blant Enachim.

Kong Sauls forste Krigstog var imod Nahas Ammoniternes Kon
ge: hvor lang Tiid det ffeede efter at Saul var bleven Konge staaer ikke i 
den Hebraiffe Text/ men i den Danffe Overscettelse staaer: ochtbet 
var giort faafom, æfftær manith : hvilken Omstcrndighed ogsññ findes i 
vulgata, men Grund dertil er ikke at finde.

2 Sam.



8 M, w. Efterretning om en meget _ _
2 Sam. IV. 6. er ogsaa tillagt i Latinen saa og i denne Danste Over- 

sirttelse enOmftcendlghed som ikke ftaaer i Texten/ hvor der fortcelles 
om Ifbofeths Dod / nemlig: ok hwffæns dörwoghtirfke renfænde 
hwedhe foft.

Denne Overstettere har ofte vildet vise sin Ferdighed udi sit eget 
Sprog ved at overscette eet Latinst Ord med mange Danste / og at scrtte 
mange fynonyma tllsammen / saasom Gen. XXXVII. z;. uræn allas 
hans frælfæ foner fammenfankedhe figh,at the lkuldhe fmôrie æller fmi- 
digh æller blidhgdræ Faderens forgh. Paa LatiiN siññtr dkk ikkun det 
eenifte Ord lenirent, hvor det saaledis lyder: congregatis autem cunáis 
liberis ejus ut lenirent dolorem Patris.

Saaledis er ogsaa Potiphars Betiening vedPharaosHofbestrevct 
med fleere Ord v.gô.Pharaonis geldingh, ridderikaps mæfter æller hof- 
mæfter da der paa Latin ikkun siaaer eunucho Pharaonis magiftro mili
tum : Det Ord prospere agens som er brugt om Joseph c. XXXIX. 2. 
overftkttes PÑÑ toMsader som begge ikke ere ret beqvemme: Ok han war 
man j allæ thing lykkelighe æller falighe görendhe. MM dkt Ordlocis 
paluftribus son; bruges hvor der tales om de syv deilige Koer som ginge i 
Grcrs er vel nokfordanstet: ok the fôddes i kærræs æller mosfæs ftæ- 
dher. c. XLI. 2. Den herlige Prydelse som Joseph blev given af Pha* 
rao bestrives saaledes paa Latin : vefh virque eum fto la byffina & collo 
torquem aureum circumpofuit. og paa Danst : ok han klæddhe han- 
nomj blialdzftol ok han omkringfærtæ guldringher æller halsbondhae 
æller guldkædher om hans hals. Gen. XLI. 42. Ex. XXI. 23. Ct ben he- 
braifmus som vulgatus interpres har beholdt : reddet animam pro ani
ma gandste rigtig forklaret han fkal igængiffwe fiæl for fiæl, thet ær Liff 
for Liff. Det Ord funiculum som ftaaer Jof. II. 22. appendit funicu
lum coccineum in feneftra, overscettes her: hon vthængdhe roödh 
ftrengx rep ællær cledhej windwgeth. Jud. XIII. 20. proni acciderunt 
in terram : the fiollæ redhebonæ æller pagrwe j jordin. I swr har Over- 
scetteren brugt mange fynonyma, hvor han enten har indfort det Latin» 
steOrd selv som staaeriTexten eller brugt noget andet fremmed Ord 
hvilket er steet mange gange/ hvorpaa jeg ogsaa vil anfore nogle exemp
ler: Gen.XII.3.jæk fkal wælfignæ wælfignændhe thic, ok fkal maledide 
them ther maledidhe æller forbanne thic, ok j thic ikullæ benedidæs æl
ler welfignes allæ jordens frcnfkap æller flektæ. Gen. XXIV. 67. siges 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gamme! Danss Bibel._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 
om Isaacs Kiertlghed til sin Hustru Rebecca: ok fwo möghz ælfte han 
hænnæ at han tempereret æller mynder giordhe forgen fom hannom 
haffdæ tilfallet aft’lin moders doth. Gen. XLIX. 17» fiat Dan coluber 
in via, ceraftes in femita, mordens ungulas eqvi/ ut cadat afcenfor 
ejus retro : Dan fkal wordhe fkoworm j weyæn ok ceraftes fo beten de 
orm pa latine jftiæn bittende hæftæns howæ, at hans opfarende man 
thet ær ridende man fkal fallæ til baghæ. Exodi XX1IX. 24. Rationale 
& fuperhumerale, tunicam & lineam ftriétam, cidarim & balteum: 
dette fordanser Oversetteren saaledes: Rationale paa latine thzkled- 
he fom var fæft pa eth kledhe pa bifcopens axellfom hether fuperhume
rale pa latine, ok thet hether ephot paa greke, ok en kjortel linnyth ok 
trough, ok bifcopshat æller kronæ ok bæltæ : det er ikke fuldt rigtig ñt 
Oversetteren kalder den ypperste Prest Bistop, og endnu mindre at 
hand' anseer ephod for et Grekist Ord. cap. XXV. 3. 4. aurum & ar
gentum & æs, hyacinthum & purpuram, coccumque bis tin&amî 
Guld, fylfíok eer,jacintum thengemftcnok purpuram, okröthlyth 
æller kledhe tyfwer lydhz ok blyalth. Den Forklaring then gemften 
kunde Oversetteren ve! ladet blive borte. Thi Gemsteenen hyacin- 
tus kunde hverken bruges til Rendegarn eller Jflet/ men vel den Uld 
som havde samme Farve som denne Gemsteen eller LEdelsteen. Lev. 
VII. 12. collyridas olei admiftione confperfas : colliridas pa latine,thz 
ær eth hondæ brôdh fprengdæ mz oliæns tilblandelfæ. I Sam. XX. 5. 
ecce calendæ funt craftino. See kalænde ære morghen. Undertiden 
har Oversetteren vildet vise sin Lerdom ved at sremlede et latinst Ord 
udafsit primitivo, hvilket nogle faae steder har kundet stikke sig/ men 
paa de sieerste Steder falder noget urimeligt. Saaledis vil hand ende
lig derivere cæremonia ilf det Ord cera d. C. X)O£i som Gen. XXVI. 5. 
eo qvod obedierit Abraham voci meæ & cuftodierit præcepta et 
mandata mea et ceremonias Iegesqve fervaverit : Forthy Abraham 
lvddhe min röft, ok gömde mine budh ok bydelfe, ok han gömde 
hôktide giordhe mz wox fom ær woxlyws ok lowæ. Den samme de
rivation bruger Oversetteren ogsaa Lev. V.15.IX. 3. Num. XV. 22. 
og 4. Regg. XVII. 37. fordanster hand de Ord: ceremonias qvoqve 
cuftodite saaledis: ok gomer woxelighe ok andre gudelighe Lowe. 
Gen. 11.23. plejer en hver Oversettere at beflitte sig paa i sit Sprog at sin
de eller selv at giere etOrd/som kand bemerkeQvinde,og have nogen Liig-B hed.
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hed / med det Ord som i samme Sprog betyder eñ Mand / saasom paa 
Hebraist ifch en Mand og ifcha en Qvinde svarer til hverandre: stale- 
dis har og den latiinste Oversettere/ da hand i sit Sprog ikke fandt noget 
brqvemere/ brugt det Ord virago : Dette latiinste Ord har da ogsta vo
res Danste Overscettere vildet beholde og forklare saaledis: ok Adam 
fagdhe : Thz been ær nw af mynæ been, ok köth aff mith koth, hon 
fkal kallæs virago pa latinæ, forthy hon ær taghænaff man, fortny 
vir thz ær man, ok ago jækgiôr, for hwilkæ thing mænnæfkæn for
ladher fadhr ok modher ok fkal tilhore fin huitrw &c. Dkt Stcrdhvor 
Abraham var fodt/0g hvor hand forsi blev kaldet afGud/havde detNavn 
Ur, og laae i Chaldæa; men da dette Ord Ur paa Hebraist ogsta betyder 
Ild, har ikke allene Joderne opdigtet/men endog mange Chrisine anta» 
gen den Fabel/ at Abraham og hans Broder Haran for den sande Reli
gions styld vare blevneaf Ghaldæerne kastede i en gloende Ovn / ogat 
Haran derudi blev opbrcrndt, men Abraham af Gud ved Englen 
Michael udfort derfra uskadt : Dette har ogsta vores Overscettere vlldet 
give tilkiende/ og derover fordanster Hand Textensaaledis : Gen. XI. 28. 
ok Aran d'odhe for Thare fin fader i fin föthefels landh i Caldeins Ur thz 
æreldh, men derimod om Thare selv Abraham og Loth heder det V. 31. 
ok han wtledhe thm affCaldeinis lys ællerjnnæntændeife. Ex. VII, 3. 
har Ovcrscetteren vildet vise at oftentum kommer af oliendo, og der
for oversat diste Ord : multiplicabo figna & oíienta mea in terra 
Ægypti, saaledis: jæk fkal manikfoldhgôræ mynæ jertegnæ, ok 
mynæ tilkommendhe tings tegnelfe i egiptes landh: men paa dettkSted 
har denne Bemerkelse ikke egentlig Sted; og ligestalidet passer den sig 
cap. XI. 10. hvor den ogsta er anfort:

At vicñirna deriveris â vincendo Oß hoitia ab hoítibus har ülltredk 
Ovidius sagt Rali. 1.1.

Viétima qvæ dextra cecidit vidrice vocatur,
Hoítibus a domitis hoítia nomen habet.

faa det kand vel vcrre sandt: Zmidlertiid passer denne obfervation sig 
ikke alletiider i en Overstttelse > dog har vores interpres brugt den 
Deut. XII. II. hvor hand verterer hoítiast offær for fynændhe öwer- 
kompnæ æller forwinnefkullændhe : stñ og Jof. XXII. 29. victimas: 
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offrelfe for findene öwaerkomne, Hvñd currus falcati betyder 
Jud. IV. 13. har hand ikke aldeelis vel exprimeret/ naar hand setter: 
nyhwndhrede hagodhe woghne ællr kroghed he fom figle. Men end» 
nu mindre beqvemerden Maade fom hand bruger at derivere veitibu- 
lum afdet Ord yeftis, da hand oversetter de Ord Lev. III. g. quæ immo
labitur in veftibulo tabernaculi, sññledis! hwilkæt öfter fom fkal 
offres j witnebyrdens boligæns wapnehws ællr klædehwiæth. Mee» 
ningen bliver snarere formorket end oplyst ved den Forklaring over det 
Ord Phafe, som staar Jof. V. 10. hvor Texten : & fecerunt Ph afe quar- 
tadccima die menfis ad vefperum in campeftribus Jericho, sññledks kk 
oversat : ok the giorde fafe thz ær gangh j manædæns fiortendhe dagh 
til aftenen j jh críeos markelighe ftedhe. Lev. XVI. 13. stññer 0M 
Marons Forretning udi det Allerhelligste/ med at legge Regelst paa 
Globerne : Nebula eorum Sc vapor operiat oraculum. Det er over» 
sat! theresthoghæ ællr fugtugheet ællr rögh fkal bolyæ bônæhwfet 
i hwilket folket tb og gudelighe fwar : Dkt Ord Oraculum betyder hkk 
det samme som propitiatorium, men at Oversetteren kalder det 
Bonnehuus er ubeqvemt, hand har sigtet dertil at det kunde deriveres 
af orare. Jud. XJ. ig. ere de Ord : Arnon qvippe confinium eft terræ 
Moab oversatte! Sannelighæ arnon ær moabs næfte Land, ællr næ- 
fte lighende land! hvor Oversetteren har udafdet Ords confinium 
Brug taget Anledning til den Forseelse at hand har anseet Flodens 
Navn Arnon for et Lands Navn. Det Ord pulmentum kommer 
vel af puls som betyder Grod, men dog er den Overftrttelse urigtig, 
naar Num. XV. 19. ita & de pulmentis dabitis primitiva Domino 
er saaledis fordansket! fwo fkulle j ok giffive hren formere delæ aft 
kræfnæ, ællr födhe madhe, ællr grödhefomman edhrutæn brödh: 
ihvormange variationer Oversetteren har brugt, saa har hand dog 
ikke ramt den rette Weening. Thi her forstaaes ved dette Ord Deig 
som Brod bliver giort af.

Mange steds har Oversetteren og taget feil, derved at hand ikke 
retteligen har forsmået det Latiinffe Ord fom hand ffulde overstttte; 
saaledis er det gaaet Uld) det Ord perdere Deut, x. 10. Sc te per
dere noluit, som er urigtig oversat: ok han vildæikkæ fortabæ thic: 
med det Ord cuneus Deut. XX. 9. unusqvisqve fuos ad bellandum 

B 2 cuneos 
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cuneos præparabit, som et oversat: hwær theræ fkal tilredhe finæ 
fpizæ til ftridefkwlænde : med det Ord tumulus Gen, XX. 51. en 
tumulus hic 8c lapis qvem erexi, som er oversat: See th ene graft 
ok fteen hwilken fom jæk oprefte. Jof. IiX. 28. Qui iuccendit ur
bem (Hai) fecitqve eam tumulum fempiternum, som er oversat: 
hwilkin fom brændhæ itadin ok giordhe hannom til ewinnelighe 
graf. Med det Ord inclytus Gen. XXXIV. 19. 8c ipfe erat inclitus in 
omni domo Patris fui, som er oversat: ok han (d. k. Sichem) var 
from ok ærligh i alt fith fadærs hws. Med det Ord titulus Gen. 
XXXV. 20. erexitqve Jacob titulum fuper fepulcrum ejus (i. e. 
Raci. elis) fom er fordansker saaledis: ok Jacob opræftæ Lofflens tegn 
o wer hænnæ graft". Med det Ord circumduco : 1 Sam. V. 8* cir
cumducatur arca Dei Ifrael, & circumduxerunt arcam Dei Ifraël, 
fbm er oversat: Ifrls gudz ark fkal omkringh kledhæs ællr fores, ok 
the omkringkleddæ ifrls gudz ark. Med det Ord hodiernus 2 Sam. 
XVil. II. 8c reddat mihi Dominus bonum pro malediéfione ho
dierna. Som er oversat: ok hren fkal igeen giffwe mik goth for 
thænne dawlighe forbannelfe. Med det Ord pueris mangesteds 
som Gen. XL. 20. qvi (Pharao) faciens grande convivium pueris 
fuis, som er oversat saaledis: hwilkæn fom gôrændhe fine börn 
ftort gildhe, SÑÑ Og Ruth. II. 9. mandavi enim pueris meis, ut 
nemo moleftus fit tibi: forthy jæk böödh mine börn, ath ængin 
fkal ware thik mödheligh ællr wmaghelighe. I. Sam, IX. 5. dixit- 
qve Saul ad puerum qvi erat cum eo : Saul faghde til fiit barn fom 
war med hannom. Med det Ord ergaftulum Ex. VI. 6. Qui e- 
duxerim vos de ergaftulo ægyptiorum, som er Oversat: hwilkæn 
fom jæk fkal wtledhe edhr aft egypciis mæns mörke hws ællr for- 
dömdhe mæns ftæd ; med det Ord mellis 1 Sam. X1T. 17. numquid 
non mellis tritici eft hodie, fbm er Oversat : ær ey j dagn hwedhæns 
fkyrdh ællær læædh, da dog Sckd og Host ikke er det Amme. Med 
det Ord maleficus, Hvilket Oversetteren Har sordanstet efter dets de
rivation og ikke ester vulgati interpretis Meening Ex. Vil. II. vo
cavit autem Pharao fapientes & maleficos som er Oversat: uthæn 
Pharao kallede wife ok ond gernyngesmænn. Med det Ord nepo
tes Hvilket sornemmeligen betyder Sonne - eller Daaters Sonner, 
men Oversetteren Har best veret den Bemerkelse Hekiendt at det be
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tyder Softer-Sonner, font hand ogsaa bruger samme Ex. X. 2. 
& narres in auribus filii tui 6c nepotum tuorum, som er oversat: 
ök tw f kalt kwngiôræ j thin fons ok thin fyilerfonners oræn. Mxh 
det Ord latrones, hvilket vel paa latiin künd bruges til at bemerke 
Soldater, men Let gaaer ikke an at kalde dem paa Danff Rovere, 
hvilket dog er fkeet 2 Sam. IV. 2. hvor Principes latronum er OVet> 
sat rôffwernes hôfthinghe. Med det Ord mutire hvilket Oversette
ren har meent at ffulde betyde at blive dum, fordi mutus betyder 
dum. Ex. XL 7« apud omnes autem filios Ifraël non mutiet canis, 
hvilket er oversat, utæn jen hwnd fkal ey wordhe dom hos Iris fo
nær. Med det Ord pupillus Ex. XXII. 22. viduæ & pupillo non 
nocebitis, som er oversat: ænker ok modherloffbörn fkulle j ikke 
fkadhe. Med det Ord fabbatum, som Oversetteren ikke har agtet 
paa at det hos Joderne betyder Lovcrdagen, naar hand oversrtter 
de Ord: Exod. XXXI. 13. videte ut fabbatum meurn cuftodia- 
tis, saaledis: feer til at j fkulle gomæ min hoktidhæ dag ællr iyn- 
daghen. Med det Ord initiati Num. XXV. 5. occidat unusqvis- 
qve proximos fuos, qvi initiati font Beelphegor, som et oversat: 
hwær man fkal ihielflaae iynæ nabo, hwilkæ fom begyntæ belphe- 
gor. Med det Ord manfit Deut. I. 4. Og Regem Bafan qvi 
manfit in Aftaroth 6c in Edrei, som er oversat: Ogh baians kon- 
nyngh hwilkæn fom bleff i Edrai. Med det Ord crabrones Deut. 
VIL 20. infuper 6c crabrones mittet Dominus Deus tuus in eos, 
fom er oversat: ok Hræn thin gudh fkal framledhæ ællær fændhæ 
paa thm ormæ flywendhe hwilkæ fom hedhe efkarabei paa Iatinæ 
hwæftfæ ællær brymfæ. Her har Oversetteren enten havt et meget 
urigtigt Exemplar / eller hand har confunderet med hverandre to 
Ord, som har gandffe adffilt Bemerkelse: med det Ord prævaricari 
font ftaaer qRegg. I.I. prævaricatus autem eft Moab in ifraël, hvil
ket er saaledis fordanffet: Uthæn Moab overgik ællær haltedhe i 
lira el.

Det synes mig ogsaa, at det latinske Exemplar som vores Over- 
srtttre har brugtog esters lat, ikke maa have i alle Mander vcrret 
rigtigt, men h ivt en deel Skriverml. s. E. Gen. XXXVI. 39. jfto 
qvoqve (Balanan) mortuo, regnavit pro eo. Adar: i denne Orden 

B 3 simes



H ; K w. Efterretning om en meget  
synes Ordene ikke at have staaaet for Overscrtteren: thi ellers havde 
hand vel ikke fordansket dem saaledis som hand har giort/nemlig: ok 
thn tidh han war doth for hannem regnered ællr ftyrdhe Adad. 
Saaledis maa der ogsaa have vcrret en Skriverfeil Jof. xiv. 6. hvor 
der staaer og bvr staae: locutusqve eft ad eum Caleb filius Jephöne 
Cenezæus, men i Dansken staaer: ok caleph oc filophone Cenezeus 
taledhe til hannom. SññVñN kN Feil Mññe Vel ogsññ have VM'ek 
Jud. IL I. hvor diste Ord: afcenditqve angelus Domini de Galgalis 
ad locum flentium ere saaledis overlatke: ok Hræns ængil wpfoor af 
Caígala til flydendhe ftæth, hvoraf man kand flttttê at i Latium ha- 
ver staaet fluentium i st ceden for flentium. Saa maa ogsññ Over- 
sirtkeren i sit latinffe Exemplar have fundet og first gemini i stcrden 
for Jemini, naar hand overscrtter diste Ord I Sam. IX.5. nurnqvid non 
ego filius Jemini? saaledis : ter jæk ey twillinghs fön? Det er og tro
ligt at hand i stceden for det nomen proprium Machmas har lcr st 
machinas, og for den Llarsags skyld oversat de Ord. I Sam. XIII. 23. 
egreffa eft autem ftatio Philiftiim ut tranlfcenderet inMachmas, saa
ledis : wthæn Philiftiims famlingh wtgik at the fkulde öwerfare wær- 
næne ællær bygny ngen e ællr plankene. Slig Anledning MÑÑ Vel 
Overscrtteren oasaa havt ti! at foregeAzaria» Inda Konges Rcgierings 
Did/ som i sig selv var langvarig nok, cg at legge endnu 40. Aar der
til. Thi omendstiont nu staaer i vulgata veriione 4 Regg. XV. 22. 
anno qvinquagefimo Azariæ Regis Judæ, sañ MÑÑ der dog have stññet 
anderledis i det Exemplar/ hvoraf der er sat paa Danske: i azaries 
Judas konnynghs halftæmtæfintywe aar. SññdñN Oprindelse MÑÑ 
ve! ogsaa de mange urigtige og urimelige nomina propria have som 
sindes i denne Overscrttelse f. E. Ejula i stcrden for Havila 1 Sam. XV. 
7. ab He Vila donec venias ad Sur quæ eft ê regione Ægypti er over
sat.: Fra ejula fa længhe han kom aflur æmod egyptes righe. Det 
er ilde giort at Ejula er sat i stcrden for Havila, og vcerre at aflur staaer 
for Sur. Aharons Sens Navn Abihu er omdannet til abywth. 
Lev. X. Palthiels NñVN ti! Phalaël, 2 Sam. 111. 15. Deboræ NavN til 
Delbora. Jud. IV. og V. Dalilæ NñVN til Dalida. Jud. XVI. lfraels 
Konge Jehu er overalt i den heele Historie kaldet Hyen f. E. 4-Regg. 
IX. 2. cumqve veneris illuc, videbis Jehu fil. Jofaphat filii Namíi: 
nær thw kommær thiidh, tw fkalt fe Hyen Jofaphatz Namil fens fön.

Over-
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Oversirtterenhar ikkeforsomt, Hvor Hand kunde have Anledning 

dertil, at indfore om ikke de Papiftiffe Loerdommer, saa dog saadanne 
Gloser som kunde hore til den Kirkes egne Lcerdommer eller Dyrkes 
ser : Jeg har tilforn anfort, hvad hand har brugt for Leilighed til at 
neevne Voxlyfi , hvilke at forcere til Kirker i den Papiftiffe Dyrkelse 
holdes for en stor Forthieniste. Ligesaa tvungen er den Maade pan 
hvilken haud anforer cognationis fpirimalis Navn Lev» XliX. 14» 
Thi der forbydes at bedrive Biodffam med sin Farbroders Hustru : 
Ordene ere her faaledis fordanskede: ok thu fkait ey gaa til hans hu- 
ftrwhwilkæn fom famænfoyæs thic j fwawerfkap ællr andhelige fren- 
fkap. Kirkemessen er udl den Papiftiffe Kirke en meget profitable 
Dyrkelse : paa det nudenneogsim kunde findes i Biblen,, har Ovcrsirt- 
teren brugt Anledningen som hand fandt Num. VIL n. og fortolket de 
Ord: in dedicationem altaris faaledis: i alterens wiælfe ællr kirke* 
meifæ. Den meget herlige Nytte som Faste har/ til at givre et Men- 
niffe nueve og bedre disponerer til Andagt end han ellers kunde vcrre, er 
i Papisternes Oynr ikke nok til at recommendeve Faste, men de kegge 
dette dertil, at man derved fortiener GUDS Naade og bliver retfcrrdig- 
giort; hvilket ogsaa vores Overstettere har vildet indfore, doa paa et 
meget ubeqvemt Stcrd/ nemlig hvor hand ffulde overfcette disse Ord om 
Paaffcfestens holdelse juxt¿i omnes ceremonias & jullificationes ejus, 
Num. IX. 3. hvilke hand fordanffer faaledis : hofs ællær æfttær allæ thæs 
höktidhemzWox ök madens aff’ oldelfe ok rætwifiæns göre!fæ : bit 
er/ siger jeg, et meget ubeqvemt Sted. Thi til Paaffelammets Spisning 
horte hverken Vox ey heller Afhold fra Mad ; men det har vores Over- 
scettere vildet sige/ at juftificatio d. e. Rctftrdiggiorclse ffeer ved Faste 
og gode Giemingers Hvelse. Det er bekiendt hvor hoyt at Pilearims 
Reiser ere anseede i den Papiftiffe Kirke ; men man ffulde ikke lettelig 
giort sig Tanker om, at finde dem indfort paa det Sted udiRuths Bog, 
hvor vores Overscrttere har ncrvnet dem, nemlig ved Elimeiechs Reise : 
hvor hand har oversat de Ord : ut peregrinaretur in regione Moabitide 
Ruth. 1.1, faaledis. ath han fkwlde fare pelegrinas færdh j moabitides 
eighe.

Det Forstet som Overstetteren harbavt/ novagteligen at efterfolge 
sin latiinffe Text/ har voldet/ at hand har mange selvgjorte/ og paa en 

tvungen
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tvungen Maade sammensatte Ord. f. E. hand har meent, at det bruge
lige Danske Ord at forhærde var ikke kraftigt nok til at exprímete Letla- 
tiinfte indurare, derfor har hand selv giort kt andet nemlig inhærde, og 
Ex.iX. 21. oversat de Ord : ego indurabo cor ejus, saaledis: jæk fkal 
inhærde ællr inentilhartgöre hans hierte. Sññdan kN Verfion findes og 
Lev. XXIV. 19. hvor de Ord : qvi irrogaverit maculam cuilibet civi
um luorum ere oversatte: hwo fom innænfôrer noghn fyn byman 
fmittæ ællr Lait. Det Ord Bynrand indbefatter ikke alle dem som det 
Ord Aceste ftal betyde; men det Ord innænfôrer er fetogtorf. Paa 
saadan Maade har hand ogsaa vildet exprimere det Ord conflatilis, 
naar hand oversetter de Ord Ex. IX. 16. & fecifle vobis vitulum con
flatilem saaledis : ok haffde giorth edhr lamblæfælighæ kalft. Sa a og 
det Ord fuflie som hand ogsaa fordanfter Jud. XV11. 3. hvor der ftaacr 
fculptile atqve futile faaltdes: wdfkorith ællr wthgrôpt thingh okfa- 
mænb læf ligt ællr gydheligtj eldin. Sligt Uforstaaeligt Ord har hand 
ogsaa sat i si ceden for irrigare Jof. XIII. 3. hvor der staaer : â fluvio tur
bido q vi irrigat Ægyptum, hvilket hand oversetter saa : af wclar ællr 
wren flodh hwilken jnnænwædhær Ægipten.

Der findes ogsaa her og der mange conflru¿tioner som ikke have 
Sted i det Danske Sprog, som lige saa lidet kand taale Latinifmos, som 
det Latinfte Sprog kand fordrage Danifmos : Saaledis er den Tale« 
maade majores natu exprimeret Ex. XIX. 7. & convocatis majoribus 
natu populi : ok thn tidh han haffdhe fammenkallet flörrere Ifraêls 
folk affötzell. Saa 0g Ex. XX. 15. Non furtum facies er oveNat r th w 
fkalt eygöre fly Id. fta ere de Ord : fanguinem qvoqve omnis anima
lis non fumetis in cibo : Lev. VII. 26. oversatte : ok j fkullæ ey tagej 
math all dyres blodh : endnu mindre forsiaaeligen ere de Ord arreptis- 
qve Nadab & Abihu filii Aaron thuribulis, impofuerunt ignem & in- 
cenfum defuper. Lev. X. 1. oversatte: Nadab ok Abywth Aarons 
fonær tilragnæ rôgælfekar the fættæ eldh ok brennendhe offer 
owenpa. Saadan Latiniimus er og Lev. XI. 8. hvor de Ord i horum 
carnibus non vefcemini ere oversatte: j fkullæ ikke ædæ theres kôdhæ 
saa og Num. XI. 4. hvor de Ord: quis dabit nobis ad vefcendum 
carnes? ere oversatte: hvo fkal giñwe off ath ædhe kodhenæ. Thi 
det Ord AM har i Let Danfte Sprog ingen pluralem. Saa falder 
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eg den Oversættelse ikke ret vel, »aar de Ord Deut. XX. io. offe- 
res ei primum pacem ele saaledis fotdñNffede: fôrft fkalt thw offre 
ællr byde hannom fridh. Lev. XIII. il. fladt contaminabit itaqve 
eum íacerdos, denne llbeqveme Overscrttelse har den danffe inter
pres formildet ved et Tillcrg, saaledis: forthy fkal preftæn fmittæ 
hannom, thet ær at han fkal dome hannom at ware iwo. Men 
2 Sam. XIII. 3. staaet en Latinismus, som flet ikke ladet sig undskyl
de/ da de Ord! erat autem Amnon amicus nomine Jonadab, ere 
saaledis oversatte: wthn Amnon war een win Jonadab aft Naftm 
Ikke meget bedre et den som staar cap. xiix.ii. hvor de Ord: quare 
non confodifti eum cum terra ? ere oversatte: hwi fammængroft 
thw ikke hannom mz Jordin. og cap. XX. 5. Hv0t de Ord : & moratus 
eft extra placitum, qvod ei conftituerat Rex, ete saa oversatte : ok 
han dwaldhe wthn behaffwelighz hwilkith fom konnynghn hafde' 
fkikkæth hannom. Saa et det ikke heller got danff naar de Ord 2. 
Regg. VIL 14. artificem ærarium ere oversatte : ereligh konfteligh 
man ; Ey heller kand det danffe Sprogs Natur fordrage den Stiil/ som 
er bleven brugt til at overstrtte disse Ord 4. Regg. iv. 39. ut colligeret 
herbas agreftes, invenitqve quad vitem fylveftrem : de ete saaledis 
fordanskede: ath han fkulde fammenfankæ agghærlighe yrtær, ok 
han pafan fwo fom fkoweligh wynbærtræ.

Til Latinismos kand man ogsaa henfote dk selvgiortk gerundia og 
participia futuri temporis baade aâiva og paffiva, fom votes Ovetsikt- 
tere hat indfort i sin verfion, sammensatte af Ordet fom ffulde overscrt- 
tes/ og det danffe verbo auxiliari ar ssulle. Exempler hervaa fore« 
kommer paahver Side : jeg vil ikklln anføre nogle faa/ saasom Ex. 
XXX. ig. facies & labium æneum cum bafi fua ad lavandum hvilke 
Ord ere saaledis oversatte: ok tw fkalt göre ereligh ællr affeerwatn- 
kaar mz fin grwndel til at toofkullændæ : saaledis vertetes Lev. XI.IZ. 
vitanda: fiyf kuliende. Num. IV.16.concinnandus tilredhefkullændhe«

Num. XX. Ç. bibendum: drykkefkullendhe.
Num. XXXII.peccaturi: iyndæf kullænde» 
Deut. IV. poíTeífiiri: æyefkulende.
Jof. XLó.vulnerandos: iaargôrefkulændes.
Jud. V. 14,ad bellandum: til at ftridef kulændhe.

C Efter-
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Eftersom dette Skrift er faa gammelt, faa forekomme derudi man

ge Ord / som nu i vore Tider enten ere aldeelis eller ncrsten ubrugelige og 
forceldede f- E. det Ord oghe betyder i denne version íet fom jumenta 
betyder paa latrin Gen. IlX. I. Uthen hrænj hughkom noe ok dyren ok 
öghen fom ware mz hannomj arkæn. Underilaa betyder her det fam» 
me som nu omstunder at forstaae. v. 12. anhanLidde æn framledhes 
andre fywdaghe, ok han jgen wille dwæn aff arch en, ok hon kom til 
hannom at aft'cenæn bærendhe en oliebærtrææs green i fin mwndh, 
forthy tha wnderftodh noe at watr.ene haffdhe affladhz paa Jorden. 
At höde betyder her at true , som Gen. XXVil. 12. See thin brodher 
efaw höderat flaa thicj hiel. Om betyder Morbroder : som Gen. 
XXIIX. 2. Ok thw f kalt thaghe thic thædn hwfirw afFLabans dotter 
thin Oms. Vi strive NU en portel, men vores Oversettere striver 
UNdertidenXiotel f.E.Gen. XXXVn.31. tulerunt autem tunicam ejus, 
& in fanguine hædi quem occiderant tinxerunt : æn the thoghe hans 
kiotel ok döpthe hannom j kitfens blodh, hwilkæn fom the haffdhe 
flaweth j heel. Det Ord hirfeth er nu gandste ubrugeligt / men fore« 
kommer her ofte / faafoni Gen. XXXIX. 4.a quo præpofitus omnibus, 
gubernabat creditam fibi domum : aff hwilkæn han war forefæth allæ 
thinghe, han ftyrdhe hirfeth figh antwordhz ællr befalæt. Det Ord 
heel er ogsaa ikke meere brugeligt i den Bemerkelse som det har Gen. 
XLIII. 27. hvor de Ord: fanusne pater veiler fenex? ere oversatte: 
ær ædher gamlæ fader hel ællr karf k? Saa 0g det Ord filnalke, fom fo« 
rekommer Gen. XEVtl. 29. hvor de Ord cumqve appropinquare cer
neret diem mortis fuæ, ere saaledis oversatte: then tidh han faa til— 
ftandhe ællr tilnalke d.ötzfens dagh, er ikke meere brugeligt. Deslige- 
ste og gyrnæs defiderare som staar Ex. XX. 17. Nec defiderabis uxo
rem ejus. Ok thw f kalt ikke gyrnæs ællr æfftærflwndæ hans huilrw. 
Det Ord jætte fom betyder en Ulempe er ncrsten uddsd, men Her bru
ges det, font Deut. H. 20. thetær regnæth jættenæs landh ællær Jord, ok 
jættæ bodhe fordom j thet. Det Ord Aaraad, som betyder ihfidiæ', er 
nu lidet bekiendt, Her forekommer det ofte , og strives aræth, som Jud. 
IX. 2$. pofueruntqve infidias adverfus eum : ok the fættæ aræth amoth 
hannom. Dersom man nu vilde scette det Ord welling. Hvor der stal 
sorstaaes Gryn, saa var det meget urigtigt, men i vores Oversetteres 
Tiid / maa det dog Have Havt denne Bemerkelse, ligesom det tydste
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Ord Grütze har indtil denne Dag : Saaledis er her oversat Let som 
staar i Sam. XVil. 17. accipe fratribus tuis ephi polentæ. Tagh thyne 
brödhre ephy thetær træ fkyppæs madælfewellinghæ. DtOrd som Ô* 
verscetteren bruger ri! at bemerke et Ordsprog ere ubrugelige, men ikke 
ubeqvemme i Sam. XIX. 24. ok Wtgik bifprok ællærordqwede prover
bium pa latine.' Det Ord famwidende som hos vores Oversrttere be
tyder det samme som paa latiin confcius, kand man meget vel forstaae, 
det danffe Sprog kunde og vel trange dertil, men det er dog ubrugeligt. 
3. Kong. II. 44. ere Lige Ord: tunofti omne malum cujus tibi 
confcium eft cor tuum, saaledis oversatte: thw weft alt wnt hwilkit 
fom thit hiertæ ær thic famwidhende. At det Ord Loft kand betyde 
folium er nu hartad forglemt/ her bruges det f. E. man fkai ikke 
borrhæntes af thin flekt af Ifraels Loft, pgñ LñtilN lyder det sññ : non 
auferetur vir de genere tuo de folio îfraël. At det Ord mær ogsññ PÑÑ 
danff betyder Havet eller Stranden er ellers ikke bekiendt , men her 
bruges det saaledis: 3R.egg.lX. 26.3 rathe mærs ftrandbrinkæ j Idu
mea landh. Det Ord Syle eller Syletrcr , er vel ikke aldelis udaf 
Brug, men dog ey heller meget gangs; her ere de Ord 3 Regg. xiv. 17. 
cumqve illa ingrederetur limen domus puer mortuus eft, saaledis 
fordanskede: thn riidh hwn ingik hwfiens fyld barnith dödhe. Det Ord 
rete betyder her det samme som nu at opirre. F. E. 3 Regg. XVI. 2. 
ut me irritares in peccatis eorum : at thw fkwlde rete mik j theres 
fynd: saaledis og V. 7. ad irritandum eum in operibus manuum 
fuarum : til at retefkulænde hannom i fine hændærs giærnynghe.

Det Ord prifiwn er Frandff, som ftaaer z Regg.xxii. 27. mittite 
virum iftum in carcerem : fændhær thænne man j prifiwn. Det Ord 
tölwer,som her betyder to gange/gaaer ogsaa efterhaanden af Moden; 
hereredeOrd: 4Regg.VL io. non femel neqve bis, oversatte : ikke 
jen tiidh ok ey tofwær. Det Ord bong bruger man ikke mere til at be
tyde Bulder, saasom det her forekommer cap. vn. 6. hvor Latinen ly
der saa : Dominus fonitum audiri fecerat exercitus plurimi, og Dan
sken dertil er : Hræn lodh höre mögeth hærfkabs lwdh ællr bongh. Saa- 
danne gammeldags Ord ere ogsaa disse: jærn anbwth ferramentum, 
tholigh talis. Wæne putare.

C 2 Öthken,
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Örhken, ödken, ötken filet ödhken defertum. 
Samfæt, fædus, éris.
Obæ clamare, ôbælfæ clamor*
Hylyæ veltire. 
Kringlæ annulus, 
bonedhe aulæum,
Bwghiere fcutum, hvilket Ord ogsim bruges PÑÑ Frandst. 
Dwnælighe gernyng opus polymitum.
Fællen caftra. uthæn cliff utæn, fed, autem,
Donælfæ fuffitus. Skyrden mellis.
Yrdelfæ fupputatio, æftimatio. 
Hion familia. Gænftæn iiatim, 
Enktæ nihil. Brædhæ impetus, 
Lwd tuba. Thærnæ ancilla. 
Skirme dimicare.
Bratze monilia fom ogsññ haver nogen OvereensstemelftmedFransten. 
Forhære vallare. Wonltærk debilis,
Frey then fama.

Det vilde vcere uendeligt at opregne den Forstiel som er imellem den 
nu brugelige Skrivemaade og den fom er brugt i denne Overftettelst, 
da der ikke allene erForffiel imellem disse treSkriveresOrthograpbie ind« 
byrdes/ men ogfaa een og den famme har ikke strevet Ordene attesté 
ligedan. Dog kand jeg ikke forbigaae at anfore nogle Exempler/saasom: 
ronfes nu striver man reenses.
Logh LOV. Engeledes iNgfNleedfs. 
öghne eller Ówin Oyne. Lilær eller. 
Eldh Zld. jæk jeg. Ok og. Mik mig. 
Thic eller fhik dig. Slekt Slegt.
Tw&ndhæ tustnde. Owennæ eílft* Wwinner Uvenner, 
Il wgkomme ihukomme. Monæth Mññned* 
Tighe tik. Belete Billede.
Orene urefne. Skogh SkOV. 
Jeghen EegfN. Athenifte jtfemØr, 
Nær naar. Wnth ondt.

Æril-
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Ærffwedhcîltbeik. Thwgaftbu gabst.
Tw waft du st. Twkomt dll komst.
W ærlden Verden. Gemmen igiennem. 
Afkin AskM. Tilforin tilforne. 
Hwilkin hvilken. Ængelin Mngklen. K«

Dog forekommer herudi megen Forandring/ saa der findes skreven 
bññde: hwilke og hwilkæ, preftæn og preften, paa ogpa, brödh og 
bröth, at, atr, ogå &c.

Hieronymi præfationer ere ogsaa fordanskede, og indforte paa de« 
res Stcrder: Som hvorfemte Mose Bog er ri! Ende, der staaer ffre- 
vet med rod Farve: hær ær Dewtronomium then bogh athænde, ok 
fortalin begyndes öfwer Jofue ok andre tre bogher. DerpÑÑ folger 
Hieronymi Fortale over Josuce, Dommernes, Ruth og Esthers Bo
ger. Desforuden ftaaer og forved Ruths Bog sammes Indhold korte
lig forfattet, dog vidtloftigere end i vulgata. Hieronymi præfation fin
des ogsaa forved forfte Samuels Bog.

Adskillige Oversettere som for Reformationen^ Did have oversat 
den hellige Skrift i et eller andet Sprog, have her og der lagt noget til 
ndaf hiftoria fcholaftica. I sier findes mange saadanne Dllceg i den 
Frandffe Oversiettelse som Guyartdes Moulins haver giort, saa at den 
mangesteds snarere kand ansees for en Commentarius end for en 
Verlion.

Saaledis erogsaa Nie. Malermi Jtalicenffe Version beffaffen, som 
Titlen selv udviser four lyder saa : Biblia volgare hiftoriata.

Ja endogsaa de tydsse Oversirttelser som ere aiorte for Lntheri Ti
der, ere besmittede med m Deel saadanne Tillceg/ ved hvilke interpre
ts har forvirret deres Arbeide/ da de meente at forbedre det derved.

Denne gamle Danske Oversættelse er ogsaa ikke aldeles fri derfor; 
dog er Taller af disse Tillceg ftkun lidet. Saadant et findes indfort 
Ex. XIII. efter det 19de vers, Dog staaer paa Bredden tegnet derved 

C 3 gloiTa ♦ 
♦ ♦♦
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gloilà : tCt lyder saa : à tldh the fkulde thagæ Jofeps been mz thm tha 
haffde flodhn gonghz wp aff en flodh fom hethr nilus ok hwlth Jofephs 
graff, at the wifte ikke hwar hon war, tha fam et faar i watnæth mz ænge- 
lænshiælp okwifte thm graffwen.

Hvor det tolvte Capittel i fierde Mose Bog er til Ende, indforcs 
en viidtloftig Fortcellelse om Mosis Barndom og Ungdom, fom er lam 
gere end at den er vcerd atudstrive ; den begynder saaledes : forthy hær 
göres amynelfe affMaria Moyfes fyftær, tha ikriffwerjæk her tw mærkæ- 
lighe thingh, fom vor hræ giorde mz Moyfe, ethj hans barndom, annæt 
i hans Ungdom, ok the ftaaj en bogh fom hedhr fcolaliica hyftoria,hwil- 
kæ jæk kan ikke hittæ i biblia.

Efterdet 25. Capittel i forste Samuels Bog folger en Sammen
ligning imellem Kong Saul og Dievelen, saa og imellem David og en 
Mand fom er stark i Aanden : som fluttes saaledis O See Dauid bidh for 
off. Dcrpaa en Sammenligning imellem David og CHrismm, Phi- 
listerne og Dievelen. Ved Titlen af det 31 Capittel staaer iligemaade - 
saadan en Bon: hixl See Dauid,

Disse ere de Efterretninger som jeg har kundet give om dette
1 ypperlige og uffatkeerlige MSt.

H. G.


