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blank de Herligheder font den Evangéliste Kirke besidder/ er 
denne at agte og anjee for den allerstorsteog ypperligste/ 
at den er saaleedis bygt paa Apostiernes og Propheternes 
Grundvold / at den kand bevise alle sine Troens Artikler, 
ingen undtagen/ af Guds Ord, og derfor troer dem/ fordi 

Gud saaleedis har aabenbaret dem i den Hellige Skrifft; derimod an
tager den ikke de Lcrrdomme/ men forkaster dem/som ere stridige iinod 
Guds Ord og dets rette Meening/ihvor mange og anseelige Mcend der 
end kunde hasst dem, og ihvormeget de end kunde synes at komme 
overeens med Fornufftens Slutninger.

Paa det nu dette Fortrin som den Evangeliste Religion har frem 
for alle andre Religioner/ kand holdes vedlige/ saa og Kirken selv ey 

A aleene
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aleene bå ved, men endogsaa voxe og tiltage, saa er det hoytforno- 
dent, ihvor den Evangeliske Kirke er, at ogsaa derApostlernesogPro- 
pheternes Skriffter skulle lcrses, hores og forstaaes. Hvorfor og saa 
snart som Reformationen i noget Land er bleven begyndt, og den 
Evangelifle Kirke plantet, saa har man og strap varet betankt paa, 
at mage det saaleedis, at den Hellige Skrifft kunde blive oversat i det 
Lands Sprog, komme i Folkes Hander, og af dennem forstaaes.

Det er vel saa, at endogsaa for Reformationen har den Hellige 
Skrifft varet oversat i de fieeste Europæi^e Sprog, men til deels 
vare alle disse Oversattelftr ikke giorte efter Grundttxten, men efter 
vulgatam verfionem, saasom, uagtet alle de Paamindelser som der
om skeede af Paver og Conciliis, ftudium linguarum i den Did me
get forsommeligen blev tratact: til deels vare ogsaa exemplaricrne 
af flige Oversattelftr meget faae og rare, saa at man i den Did lettere 
kunde talle de Exemplarier som fandtes i heele Lande, end man nu 
kand talle editioner. Siclden stk man et Exemplar af verfione vul
gata at fte, men Oversattelftr vare endnu meget rarere.

Den salige Forandring som da hemdi er fleet, har ikke strax kundet 
sattes i Verk. Thi da den Gierning, at forfatte en god,noyagtig og 
forstaaelig verfion over den heele Bibel, ikke aleene er afstorVanfle- 
kighed og Viidtloftighed, men endogsaa af stor Vigtighed, faa har den 
ogsaa udkravetat dertil maatte anvendes den fornodne Did. Imid- 
lertiid have dog de brave Mand som arbeidede derpaa, ikke kundet fo
re det over deres Sind, at lade Folk bie faalange efter Overflyttelsen, 
indtil den fuldkommeligen var udarbeidet; men ligesom de ere blevne 
ferdige med det eene Stykke efter det andet, saa have de givet det i 
Trykken, saa at hvert Stykke som paa denne Maade kom ud, kunde 
ansees for et nyt Lofte, at meere flulde folge efter, indtil det heele 
Verk kunde blive ferdigt.

Saaleedis gik det med den fal. D. Luthers tydfle Oversattelft. 
Der vare heele tolv Aar imellem, at hand udgaf det forste Stykke af 
Biblen paa tydfl, og at hand kunde udgive den heele Bibel. Thi 
det forste Stykke fom hand blev ferdig med var det Ny Testamente 
hvilket A. 1522. to gange blev trykt og diitraheret, nemlig bande i 
September og i December Manned ; men den heele tydfle Bibel blev 
ikke ferdig forend A. 1ZZ4.

Saalee-
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Saaleedis er det ogsaa gaaet til med vores danske Bibel. Den 

hoypristlige og meget gudelige Konges Kong Omitían in. Omsorg og 
Gavmildhed, har man ncrff Gud at tilffrive/ at den heele Hellige 
Skrift blev oversatt paa danst, og forste gang tilsammen udgivet; 
men dette Arbeide blev ikke ferdigt forend Aar 1550.

Jmidlertiid have dog de gode Guds Mcend som indtil den Tiid saa 
troljgen havde arbeidet paa at indfore en bedre Kundstab om Gud i 
vores kicrre Fcrderncland/ end den var / som her havde vcrret i Pave- 
dommet/ nreget vel ffionnet derpå«/ hvor hoyt fornodent det var/Nt 
den Hellige Skrifft blev oversatt paa danst/og derfor anvendt al mue- 
lig Fliid/ paa at det eene Stykke efter det andet kunde blive forfcrrdi- 
get/og ved Trykken til hvermands Brug og Nytte udstcrdet.

Den forste som i den Henseende har forthient at roses/er disse tre 
nordiste Rigers store Konge Kong Omitían 11. hvilken endogså« udi 
sin Landflygtighed vilde lade see fin Kicerlighed imod Gud og inlod 
dem som havde vceret hans Undersaatter f ved at besorge den forste 
danste Oversættelse af det Nye Testamente. Dette Arbeide blev ved 
hoystbemelte Konges gudelige Omsorg forferdiget og trykt til Leipzig 
A. 1524. som var det ncrrmeste Aar efter at hand havde mist tre store 
Kongeriger: hvoraf man kand fee/ at da stor Modgang kand drage 
nedrige Gemytter til Fortvivlelse; saa forer den derimod crdle og 
hoye Sicrle ncrrmere til Gud. Den lcrrde Mand hvis Thieniste hoyst
bemelte Konge brugte dertil/ varden meget merkeiige Mand Hans 
Mikkelsen fordum Borgemester i Malmse/ som havde forladtHuus 
ogHiem, Hustru og Born/ Riigdom og Embede/ for at folge ogthie- 
ne sin ulykkelige Herre Kongen udi hans Landflygtighed. Hand har 
da oversatt det Ny Testamente, men maastee ikke forstaaet saa meget 
Grcrkist, at hand havde kundet efterfolge den Text derudh og derover 
ikkun foretaget sig verilonem vulgatam at fordanste, hvilket han ogsaa 
i Titlen selv giver tilkiende/ som lyder saaleedis: Thette er thet noye 
Testamenth paadanffe ret efter Latinen udfatthe^lvXXilil.

Arter igien blev det Ny Testament paa danst oplagt til Antwer
pen i Braband Aar IZ2Y. denne verfion og edition er ogsaa besorget 
ved een af forbemelte Landflygtige Kong Omitían den Andens tro 
Thienere nemlig Mester Christen Pedersen Cannik i Lund i Skanne 
og Erkebispens sammestcrds Canceller. Denne gudfrygtige og lcrrde 

A 2 Mand
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Mand har vel i de sieeste Ting efterfulgt Hans Vækkelsens Overftrttel- 
fe / og saaleedis lagt verfionem vulgatam til Grund/ men dog i Hen
seende til Orthographien og det danffe Sprogs Ziirlighed og Reenhed 
forbedret faare meget som behovede Forbedring. I Fortalen til den
ne Oversættelse, havde samme Mand ogfaa lovet at hand iiigemaade 
vilde oversirtte det Gamle Testamente, hvilket dog ikke erffeet/md- 
ffiont hand levede lcrnge efter den Tiid fom Sognepreft i Kirkehelfin- 
ge t Love Herred: maaffee hans egne Omftcendigheder ere saaleedis 
blevne forandrede / at hand ikke har kundet have Leylighed dertil, og 
maaffee hand har feet/ at den danffe Kirke ikke trcengede til hans Ar- 
beide, da der vare andre, som det blev befalet at fuldfort. Dog for
end hand oversatte det Ny Testament/ havde hand af det Gamle Te
stamente udgivet paa dansk Davids Psalmer som ere trykte ti! Antwer
pen A. 1528.

Nogle andre brave og'lcrrde Mcrnd have med ligesaadan Fliid og 
gudelig Intention paataget stg at arbeite paa det Gamle Testamentes 
Overscettelse. Den forste Part deraf nemlig de fem Mosts Bogger 
har den retsindige Evangelit Thiener og tro Arbeidere udi Reforma
tionen Mester Hans Tauften fordanffet og udgivet. Hand har vek 
ogsaa havt 1 Sinde at overscette og efterhaanden udgive det heele Gam
le Testament, hvilket kand sees baade paa Titulbladet som staaer for 
ved disse fem Mose Bogger, og lyder saaleedis: Det Gamle Testa
mente med Tro og Flud fordanffet af M.Hans Tauften praedi- 
kerudiB.i^benhavn; saa og af Fortalen, hvor hand lover at fort- 
stette dette Arbeide, dersom det kunde finde Bifald: Saa haver jeg 
nu beviist min Tieniste paa disse Moses B^ger, og fordmrffet 
demrem efter min Formue, Aunde forstandige Folk ffi^nne det 
at det strå kand vcere lideligt- da vil jeg gierne gfore ydermere 
hvad jeg kand ; Ellers vil jeg hermed have givet dennem Aarfa- 
ge til at gi-re det bedre, som bedre kunde. Og denne hans Over- 
fætteife er det, som jeg denne sinde noget noyere vil betragte.

Davids psalmer ere oversatte paa danff, og med korte Anmerk- 
ninger forklarede af Francisco Wormordo, fom har ladet denne fin 
Overstrttelse trykke til Rostok A. 1528. Hand melder udi Fortalen, at 
hand baade i Henseende til Overscettelfen og Anmerkm'ngeme har havt 
storHielp af Le&ore Paulo Eliæ, og takker hannem for den Godhed 

fom
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som hand derudj havde beviist. Franciscus Vormordus kunde vel 
trcrnge til Hielp udi Overscrttelsen, saasom hand var en Hånder/ og 
den Did ikke endnu Sproget her i Danmark saa mcrgtig, som hand 
siden efterhaanden er bleven , og Leftor kovel var saalcrrd en Mand, 
at hand meget vel kunde hielpe/ og i hvorvel hand allereede var faldet 
fra denEvangeliffeLcrrdom til Pavedommet iglen, og ovede Fiend- 
stab imod andre Reformationens Thienere, saa havde hand dog endnu 
nogen Kierlighed for Franeiscum Vornrordum som sin gode Ven og 
Discipel.

Dommernes Bog er bleven oversat paa danff og trykt i Kisben
havn A.1539. med denne Titel: Dommernes Bog af det Gamle 
Testamente fordanffet. Overstrtteren har veeret Peder Tideman 
som ogsaa har brugt god Fliid og Agtsomhed.

Af de Apocryphiffe Bogger er SLrachs Bog og Salomons 
Viisdom overfatt paa danff og trykt til Magdeborg A. 1541. Efter 
Jac. le Longs Beretning ffulde M. Hans Taussen verre Auftor til den
ne Overscettelse ; derudi tager Hand feil. Thi Overscrtteren har verret 
den forbemelte Peder Tideman.

Efter at Kong Chriitian ni. danffe Bibel A. t^o. var bleven fer
dig/ er ogsaa desforuden i scrr trykt Salomons B^ger fordanffet af 
Hans SmnefM, item Tobie Bog paa danffe; disse Stykker ere Ord 
fra Ord/ligefaaleedis som de staae udi Chriitiani I li. Bibel, trykte til 
Wittenberg A. 1552. Jeg lader det verre usagt, enten disse Boger ere 
saaleedis i scrr oplagde, for at hielpe Folkes Andagt, som i seer vilde lerfe 
disse Bogger til deres Opbyggelse, eller og om Johannes Syningius 
vildet ved denne edition lade Efterkommerne vide, at disse Bogger 
havde veeret hans penfum, iblant de Mcrnd som af hoysal. Kong 
Chriitian ill. til den Hellige Skrifftes Overserttelse vare comrnitterede. 
Hand var den Tiid samme Arbeide blev giort SS, Theol. Doftor og 
Profeffor samt Sogneprest ved H. Geistes Hospital.

Disse ere de stykviis udkomne Overserttelser af een eller anden Deel 
af den H. Skrift, som cre ved Reformationen^ Tiid forfattede og tryk
te, hvilke jeg har kundet faaeKundffab om.

De ypperlige Mcrnd som efter hoystfal.Kong Chriitian tien Tredies 
Befaling oversatte den heele Bibel, kunde have kommet meget snare
re til Ende med deres Arbeide, end fom de giorde, dersom de havde
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beholdet, enten uden Forandring, eller med nogen Forbedring, de 
Oversættelser som allereede vare ferdige forend de begyndte deres. Thi 
dersom man regner tilsammen Mester Hans Taussens Oversættelse 
over de fem Mosts Bogger/ Peder Tidemans over Dommernes Bog, 
Francisei Vormordi otier Davids Pfalmcr, Peder Tidemans over Viis- 
dommen og Sirachs Bog, Mester Christen Pedersens over det Nye 
Testamente/ saa var halvdeelen afBiblen allerede oversat ; men de have 
ikke brugt nogen af disse Oversættelser, men aldeelis sat dem til Side, 
ingenlunde af nogen Foragt/ enten imod Autores eller imod deres Ar
bejde / men efter den Regel som derudi har vcrret dem foresat, nem
lig at de noyagteligen ssulde folge sal. Doétor Lurhers tydsse Oversæt
telse ; hvilken Regel de med al Fliid har efterfulgt, deels fordi her maa- 
ssee i deTider ikke vare mange Mcend som havde saa god Kundskab udi 
det hebraisse Sprog som sal. D. Luther og hans Medarbejdere/ deels 
ogsññ/pña det at det Samfund soin var imellem den dansse og de tyd
sse Evangelisse Kirkers Tro og Lcerdom kunde vceredes kiendeligere; 
men denne Regel var ikke bleven iagttaget af de forige Oversettere: 
Mester Christen Pedersen havde noyagteligen efterfulgt veriionem 
vulgatam, Franciscus Vormordus var mangesteds viget derfra, og 
M. Hans Taussen havde hverken bundet sig til vulgatam ey heller til 
Lutheri verfion.

Hvad nu i ser M. Hans Taussens Oversettelse er anlangende,faa 
har jeg seet tvende editioner deraf, begge trykte til Magdeborg saa 
hastig efter hinanden/ at derer ikkun tvende Aar imellem begge edi
tioner. Den forstes Titel lyder saa : De fem Mosis BBger. Aars- 
tallet naar den er trykt staaer paa den sidste Side saaleedts: prentet 
i Magdeborg ved Michel Lotther Aar effter Guds Byrd 
MDXXXV. Men i den anden edition lyder Titlen saaleedis : Det 
Ganrle Testamente: Aarstallet naar den er trykt/ staaer ogsaa paa 
den sidste Side saaleedis: prentet i Magdeborg ved Michel Lot
ther Aar effter Guds Byrd mdxxxvii. Saa man deraf kand 
flutte hvor begicrrlige Folk i de Tider maa have vceret effter at lcese Guds 
Ord, siden to editioner ere blevne prentede saa hastig effter hinanden. 
Der er brugt samme Format nemlig Oétav, og samme Bogstaver til 
at trykke begge editioner/ hvoraf det ogsaa kommer/ at Siderne svare 
til hinanden. Begge editioner ere trykte meget accurat, saa at jeg 

den
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den Did jeg havde begge editioner iHcenderne ingen Trykfejl har fun- 
det, endffient jeg segte dereffter. Jmidlettiid kand man see at der al
lereede A. 1536. er bleven giert Begyndelse med at trykke den anden 
edition, saasom detAarstall ftaaer paa Titelbladet nceft efter de Ord 
af?Llm.34. Kommer hid I BFrn, h^rer mig : HErrens Frygt 
vil jeg leere eder. MDXXXVi. Begge editioner ere da ogsaa lige 
store, og bestaae af eet Alphabet eg iz.Ark.

De salige Guds Mcend fem arbeidede paa Reformationen i diste 
Riger eg Lande/ lede somme af deres Skriffter trykke her i Danmark/ 
fom iKiobenhavn, Viborg og Malmoe, men andre iTydfflandogan- 
denstceds, saasom til Roftock, Magdeborg/ Leipzig, Wittemberg og 
Antwerpen.
I denne Overscettelse ere ogsaa her og der trykte nogle Figurer, fom 

ere udffaarne i Tm, for at giore saadanne Ting tydeligere, som ellers 
kunde synes at vcere uforstaaelige, saasom Gen. xix. at Loths Hustrue 
omvendes til en Saltstytte, cap.xxnx. Jacobs Drone om Stigen 
der naaede op til Himmelen: cap.XLi. Pharaos Drom. ExodiXii. 
Paaffe Nadvere. cap. XVI. at Manna regner ned af Himmelen, cap. 
XX. Lovens tvende Tavler, cap. XXV. Pagtens Ark: samme Gap. 
Regelse Alteret/ samme cap. Skuebrodenes Bord, samme cap. Lyse
stagen, cap. XXVI. Gardinerne, samme cap. Tabernaklet oprejst, sam
me cap. Ficrlene med deres Fedder ogStcrngre, samme cap. Levekar
ret, cap. xxvn. det Kaaber Mere, med sine Redffabe, samme cap. 
Tabernaklet med Forgaarden, cap. xxix. Aharon udi sin heele Dragt. 
Diste Figurer ere tegnede, ikke efter den Meening som Joderne have 
tierom / men efter den Meening som den sal. D. Luther oerom haver 
hasst, hvilket i fterdeelished kand kiendes paa Skuebrodenes Bords, det 
Kaaber Alteres og Aharons Figur.

Mester Hans Taussens egen Fortale er gandffe kort/hvorudi hand 
mader at enhver Christen fiitteligen ffal lcese den Hellige Skrifft, ikke 
aleene det Ny, men endogsaa det Gamle Testament: hvilken hans 
Formaning vel er stiilet imod de Tiiders Giendobere, hvis Lcrrdom var, 
at det Gamle Testament ved det Ny saaleedis var afskaffet, at dets 
Lcesning ikke mere kunde vcrre til nogen Opbyggelse og Nytte: udi dén
ué samme Fortale er det at hand lover som tilforne meldet er om denne
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hans Overscettelse kunde finde forstandige Folkes Bifald / at gaae vide- 
re frem i dette Arbeide : hvilket dog ikke er ffeet.

Aarfagen hvorfor hand ikke har fortfat sin begynte Overscettelse til 
de folgende Bogger, har vel vceret den lyksalige Forandring, fom i Hen
seende til den Evangeliffe Kirkes udvortes Tilstand, her i Rigerne ffee- 
de, Anret efter at den forste edition af hans Oversættelse var bleven 
trykt, nemlig 15Z6. da Gud gaf den hoypriselige Konge Kong Chriftian 
IH. Naade til at bryde Pavens og hans Clerisies Aag, og kaste det fra 
sine Undersåtters Halse: hvorved den sande Religion som hidindtil 
havde haft sin Fremgang igiennem Trcengfler og Forfolgelser/fik al den 
Frihed, som kunde onffes til at vope og udbrede sig.

Man kand meget vel tcenke, at Mester Hans Taussens og hans Med« 
arbeideres Glcede herover har vceret meget stor/ at Gud paa saa en herlig 
Maade velsignede det Arbeide/som hand ved dem havde begyndt iblant 
saa store Lidelser og Genvordigheder ; men jo storre Hosten var/ og jo 
mindre Arbejdernes Tatt var/jo storre blev ogsaa Arbeidet for enhver i 
scrr af dem. Saa at det er meget troeligt/ at Mester Hans Taussen , i 
disse Omstændigheder ikke kand have hasst Tiid/ at arbeide videre paa sin 
Overscettelse.

Dertil kom ogsaa en anden Aarsag,som giorde at hans Flittighed i 
denne Sag ikke meere var fornoden: nemlig den hoysalige Konge Kong 
Chriftian ni. indfaa meget vel/ efter den store Viisdom som hand havde, 
at den Hellige Skrifftes Overscettelse paa danff, var saadan en Ting,som 
i den danffe Kirke ikke kunde undvcrres: hvorfor hand ogsaa strap giorde 
saadanne Anstalterssom dertil vare fornodne, og beffikkede lcerde Mcend, 
som samme ffulde forfatte.

Efter Taussens egen Fortale/ folger D. Luthers Fortale over det 
Gamle Testament/ hvilken afTaussen er gandffe vel og tydelig oversat, 
saa det er at forundre/at ikke denne Overscettelse er bleven brugt i den 
danffe Bibels edition afA. 1550. men giort en gandffe ny Overscettelse, 
som dog udi ingen Maade er bedre end denne.

Versiklene udi denne Overscettelse ere ikke ffildte fra hinanden, ved 
at begynde nye Linier, ey heller ved Tall ; men hvor der begyndes en ny 
Materie, der begyndes ogsaa en ny Linie ; dog ffeer dette, ikke alleene 
Hvor der 1 den hebraiffe Text findes de Run; som betegnes med 2 og v det 
er Paraiçhioth Pethuchoth og Sethumoth, men langt fieere Stckdtt.

Om
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Om Mester Hans Taussen har haft nogen KundstabHi det he- 

braiste Sprog, eller ikkun forfattet sin Overfcettelse udaf andre Over- 
fcettelser,har jeg ikke hidindtil kundet finde udaf hans Skriffter, ihvor
vel man kunde flutte det forste af hans Arbeide. Thi der findes de 
Stcederi hans Oversirttelfe, hvor hand viger fra alle veråer; men 
allestcrds, endogsaa hvor hand kager feil, har Hand haft Anledning 
til sin verilon udaf det hebraiske Ords Bemerkelse. I det ringeste er 
dette visse, at ligesom andre Videnffaber paa de Tider i Danmark 
begyndte at fremsplre, saa gik det og med det hebraiste Sprog, at 
Folk lagde sig derefter. V^ormordus fortceller i sin Fortale til Davids 
Psalmer, hvilke Overscettelser hand har betient sig afved sit Arbeide; 
men melder derhos, at band somme Stader har ikke efterfulgt nogen 
verilon, men den Hebraiske Text felv ; Men hvad Hebraist Vormordus 
har vidst, det maa håndhave lcert enten i Kisbenhavn etter i Malmse.

Men denne Roos forthiencr Taussen saavel i denne Overfiettelse 
som i sine andre Skrifter, at hand, frem for de andre Skribenter i de 
Tider, iagttager det danste Sprogs Reenhed, Rigtighed og Tydelig
hed, saa at derudi ikke lettelig nogen kand lignes med ham, uden Me
ster Christen Pedersen.

Vel er det saa, at det danste Sprog, saavelsom andre Europceiste 
Sprog, i disse sidste tohundrede Aar har haft megen Forandring, baade 
i Henseende til Skrivemaaden og til Ordenes Bemerkelse og Brug , 
saa at somme fordum brugelige Ord, nu ikke meere forekomme i Bo
aer fom strives, andre have faaet en anden Bemerkelse, og endnu an
dre strives anderleedis end for tohundrede Aar siden, men man seer 
dog overalt, at i denne verilon er brugt god analogia grammatica. 
Saadanne nogle i Skrivningen eller Bemerkelse« nu forceldede Ord 
kunde ikke regnes fom Oversetterens Feil. F. E. Alle de Ord som nu 
paa danst ere sammensatte med den vocal L, ja endogsaa det Ord to , 
striver Taussen saaleedis, at hand i stcrden for i etter jo bruger den vo
cal e, saasom Exodi 1.12. emeer man plagede dennom, emeer de 
formeredes og woxte, i stceden for jo meere: Saaleedis ogsaa: 
eblant, ehvo, emellom, chvilken, emod, i stceden for: iblant,ihvo, 
imellem, ihvilken, inrod ; saa bruger hand ogsaa ellers ofte ten vocal 
e, hvor vi nu bruge i , saasom: meg,deg, feg, freste, reeste, temre.rc., 
i stceden for: mig, dig, sig, friste, reiste, timre. Hvilken Skrivemaade 
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han har tilfcrlles med andre de Tiders Skribentere, saavelsom og at 
hand striver den vocal L for e udi somme Ord. F. E. vid , talinde, 
chidalff, vàd,berid,davi nu strive: ved/ talende, spedalsk, vcerer, 
bereed; og o for e udi hannom, dennom/ i stceden for: Hannen;, 
dennem.

Saa erdet ogsaa nu udafBrugen,men har vcrret i de Tider hos 
fiere brugeligt , i Skrivningen at sammenfoye verbum med det efter- 
folgende pronomine tertiæ perfonæ, hvilket endnu steer t den daglige 
Udtale, men dog ikke saaleedis strives: saasom Lev. V. forsandet for 
forfaret det , giveret for giver det, ffilten for ffilt den, barret for 
barre det, ffallet for ffal det. Saadanne nu forceldede, men da 
brugelige Ord og Skrivcmaader forekomme adstillige udi denne Over» 
scettelse: Til Exempel vil jeg anfore af et eeniste Capitel efterfvlgende: 
trodde for traade, adt for ad, wdi for udi, Lxiarlde for Br^nd, hoss 
for hos, offven for oven. Dyd for did, wande for vande, att for at. 
Hulled for Hullet, hwarden for hveden, swarede for svarede, kende 
for kiende, nw for nu, wutter for fSder, wandnede for vandede, 
henne for hende, harden for hen, aest for est, Maanedz tyd for Maa- 
neds Tud, hadde for havde, tho for to, wor for var, stw for syv, 
stoffet for ffuffet, framdeelis for fcemdeelis, kattede for kaldede, 
hvilke Exempler alle findes Gen. XXIX. og ligefaaleedis ellers overalt.

Fremmede eller udenlandste Ord forekomme meget faae i denne 
Oversættelse, og de samme som der findes, ere saadaime, at de i den 
Tud have vcrret meere bekiendte, endfom danste Ord der kunde bety
de det samme: For Exempel: Det Ord Façon i staden for Gkikkelft 
eller Dannelse har Mester HansTaussen elstet, hvorfor ogsaa Titlen 
paahansDFbebog som er trykt til Viborg Aar 1528- lyder saa: en 
ret christeligFadzon at christneB^rn med : Det samme Ord fore
kommer da ogsaa ofte i Oversættelsen, saasom Ex.xxv. 33. Det ffal 
nw wcrreFadsonen paa desexR^M, v. 40. efter denFadsone,som 
dw seer oppaa Bierget. rc. Det Ord Lhrismolie var udi Reforma
tionens Tiid ligesaa brugeligt, som det nu er ubrugeligtog ubekiendtr 
derover forekommer det ofte i denne Oversættelse, son; Exod. XXIX. 7. 
Saa staltw tage chrismollien, Lev. lix. 2. Med kloderne og 
chrismollien, v. 10. Saa tog Mose chrismollien og stnurde rc. 
Ligeleedis det Ord chrisme i Stån for Salve, som Ex.xxix. 21.
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saa ffaltw tage af chrismen/ faa og cap.xxx. 25. og giør en hellig 
chrisme deraf efter Apotekerkonst/ faa skallet blive en hellig chrisme. 
Der forekomme nogle fleere saadanne Ord/hvis Bemerkelft den Did 
har været bekiendt og til Deels nu er ubekiendt eller forandret. Nu 
bruges tetOrfoKahytre ikkun til Skibs/ men den Tiid har det ogsaa 
bemerket Telte fom bruges til Lands: saa staaer her: Lx.XXXin.io. 
hver udi sin Rahytte DØr/ i de nyere verfioncr ftaar der: hver i sit 
pauluns Dør, ihvorvel det Ord paulun er ogsaa fremmet og af 
Oprindelse Frandsk eller Latiin. Deut.m. 5. Porter ogRegheler/ det 
tydste Ord Riegel som betyder en Skaade/ er bekiendt: i de nyere 
Oversættelser ftaaer porte og Stænger. Deur, xxiv. i. findes det 
Ord Skedebreff i stæden for Skilsmisse Brev/ det er ogsaa let at kien« 
de/ at det er det tydske Ord Gcheidebrief. Hvor der udi Mose Begger 
forekommer det Ord w rwbw det er Skarlagensfarve/ paa latiin 
color coccineus, f.E- om Tabernaklets Vevning/ om Forhænget / om 
den ypperste Prestes Livkiortel / rc. Ex.XXVi.1.31. XXI1X.6.15. rc. 
der sætter Taussen alletiider B liant/hvilket Ord nu ikke betyder andet 
end lapidem molybditen, som man bruger til at tegne og strive med; 
hand meener uden Tvivl med det Navn den Farve som minium har, 
som er ogsaa en color coccineus, hvilket hand kalder Bliant fordi det 
bliver giart afBly. Nogle ældre danste Skribenter bruger dette sam
me Ord til at betegne byffum eller det fineste Linnet / dog strive de det 
ogsaa Bliald. Hvor der staaer paa Hebraist det Ord og i de 
nyere danske Oversættelser Gardiner/ som af sin Oprindelse er ondt La« 
tiin/ f. E. Exod.XXVi. 1.2.3.4.5.6.7.8.9- der bruger M. Hans 
Taussen det samme Ord Bortiner; men hvor der staaer paa Hebraist 
o'vbp og i de nyere Oversættelser Omhæng som Ex.xxvn. 9. n. 12. 
XXXIIX.9.12. der bruger hand det af Latiin og danst sammensatte 
Ord Gperlagen. Hvor der nu staar Baabder som Exodi XXVIL 
2.3.4. der sætter hand Messing/ da dog den Kunst at giere Messing for
modentlig ikke har været bekiendt i Mosts Tuder, og i hvad der end kand 
siges om orichalcum, faa er dog vel Messing aldrig et afNaturen/ men 
ved Kunst frembragt Metall.

Da Mester Hans Taussen har giort sin Oversættelse/ hverken efter 
verfionem vulgatam, ey heller efter Lutheri tydste verston, saa fore
kommer derudi de Stæder i hvilke hans Oversættelse bedre rammer 
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Textens Meening end nogen af disse, saa og de, hvor enten vulgata eller 
Lut heri er bedre end Taussens : imidlertiid kand dog denne Overscrt- 
telse vcrre ogsaa et meget got Middel til at forbedre noget i den bruge- 
ligeOvcr'wttelse/ ved dennes collation.

Den Forsticel fom er imellem denne og andre verfionet kand best 
blive kiendelig ved at fremfore nogle Exempler:

Det er bekiendt/ at de Romersk- Catholste, iblant andre argumentet 
fom de bruge til at beviife den H. Jomfru Maries Magt 0A Velgier- 
mnger, ogsaa pleye at anfere udaf deres verfione vulgata det Sprog 
Gen.III. 15. ipfa conteret tibi caput, hvilken Overscrttelse er falstog 
urigtig, saasom Texter s Ord ikke lyde omQvinden/ at hun, men om 
Qvindens Scrd at han stal knufeSlangensHoved. Dette har ikke alee- 
ne sal. D. Luther iagttaget/ og verteret: Derselbe soll dir fcenKopff 
zertreten/ men ogsaa Taussm/ som oversirtter Ordene saa: ja han 
skal knuste dit^ovid. Derimod ere de Ord med hvilke Eva giver 
tilkiende sin Glcrde over Cains Fodsel z og sin Tro om begge Chrilli Na- 
turer, (omendstiont hun tager feil i at anfte Cå for at m-eMeflias,) 
ikkun gandste flet oversatte i verfione vulgata Gen. IV. I. pofledi ho
minem per Deum-, thi derved tabes al den Fynd som Ordene i Texten 
have. Taussens Overscrttelse er noget bedre, men dog ikke rigtig: 
Jeg haver alt faaet den Guds Mand/ han har ikke iagttager den 
notam accufativi som staaer i Texten ; men Lutherus har noyagktige- 
re exprimeret Ordenes Meening: Ich habe den Mann den Hà 
ren. Udi de Ord med hvilke Gud advarer Cain imod hans bittre 
Vrede, v. 7. har ncrsten enhverOverscetttre sin egen Meening. Vul
gata : nonne fi bene egens recipies? under det sidste Ord kand for- 
staaes præmium, og denne Overscrttelse kand nogenlunde forsvares. 
Lutherus har oversatt samme Text saaleedis : Wenn du from bist/ 
so bist du angenehme/ hvilket passer sig endnu bedre til Sagen hvorom 
her tales: Taussen verterer paa denne Maade: Meent du det var 
ey et Offer, dersom du vare god? Meeningen er ogsaa gandste 
smuk / og kommer overeens med det som staar I,8arn.xv.22. At 
adlyde er bedre end Offer/ og at give agt paa end Fedmen af 
Vcrdre. Onkelos oversirtter Ordene paa Chaldaist saaleedis: Der
som du forbedrer dit Forhold, faa faaer du Forladelse, hvilken 
OversiMelse er jodist. Thi Joderne meene, at man faaer Synds For

ladelse
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lad else ved at forbedre sit Levnet. Ingen af disse Overscrttelser kand
beraabe sig derpaa, at det Ord som her flaner og betyder at bcere, 
forekommer andenstceds i Biblen i den Bemerkelfe fom det her tilleg- 
ges. Thi aleene og for sig felv bemerker det aldrig nogensteds enten re- 
tipies, eller angenehme, eller et Offer, eller Synds Forladelse, og 
dog kunde alle disse Overscrttelser, ja endnu steere, finde Grund udi 
Radicis og derivatorum Brug i Biblen ; scerdeelis Taussens Overscet- 
telse et Offer, saafom der ere i Skrifften mange Stceder af hvilke det 
kand tiendes, at iblant verbi røj Bemerkelfer ogfaa kand regnes en 
Gave, Forcering, Offer: hvilken Meening her stal holdes for at 
bære den beste, maa tiendes udafTextensSammenhcrng.
I det folgende ottende vers, Harden Samaritaniffe, den Grcekiffe 

og Latinffe Overftettelse stikket to Ord ind som ikke staae i Texten : Dixit- 
qve Cain ad Abel fratrem fuum : egrediamur foras: hvilke de have 
meent at vcere fornodne, saafom de have taget det Ord i det bru
geligste Bemerkelfe, for dixit eller han sagde, og saa maatte der endelig 
folge paa noget sour han havde sagt ; Mcn Taussen saavel som og Lu- 
rherus har meget vel taget det i agt, at Ordet ogsaa behjber locutus eft 
eller hand talede, saafom denne Bemerkelfe uimodsigeligen forekom
mer Pfalm. IV. 5. Pfalm. CXXX1X. 20. og at ligesom Folk der 
have Uvenssab indbyrdes, ikke gierne tale med hinanden, saa vilde 
den Hykler Cain anstille sig ligesom han var forliigt med sin Bro
der Abel, og derfor talede med hannem. Derover verterer Lutherus 
Textens Ord, foruden noget Tåg, saaleedis : Da redet Cam mit sei
nem Bruder Habel: og Taussen lrgesaa: og siden talede Caín med 
sin Broder 2lbel.

Gen. V. 24. handles om Patriarchens Enochs Himmelfart, hvilken 
paíTage M. Hans Taussen oversirtter saaleedis: Da blev han borte, 
fordi Gud tog hannem, hverken ten Talemaade som vulgata ha
ver brugt: & non apparuit, et) heller den som Lutherus bruger: 
und ward nicht mehr gesehen, f omnier Texten saa ncrr, som de 
Lauste Ord: da blev han borte: desforuden har Lutherus transloce- 
xet Le sidste Ord i dette Vers, hvilket Taussen ikke har meent at vcrre 
formdent.

Gen. X. 21. giver Texten ingen Anledning til at domme om v. Lu
ther har ret, naar han tilligemed de LXX. Fortolkere gior Zaphet til 
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Noachs crldste Son / og skriver: Gem - - Japhets des grösseren 
Bruder ¡ eller ogsaa M. Hans Taussen, som tilligemed vuigata niv 
seer Sem for den celdste, og oversetter saaleedis: Gem Iaphets 
wldsie Broder.

Gen.xnx. io. fqq. tvivler jeg ikkepaa/ at joTaussensverfioir er 
rigtigere end nogen andens/ naar han saaledis fordansker Englens Ord : 
paa det Law som Frugten kand leve/wil jeg visk komme til deg 
iglen / thi Textens Ord kunde gierne taale den Overscettelft/ og derudi 
er intet som strider imod dens Sammenhæng, v. Luther oversetter 
dem saaleedis : Ich will wieder zudir kommen so ich lebe. Nu er 
der ingen Tvivl paa / at jo den uskadte Engel Guds Sen lever evinde
lige»/ og ihvorvel Lutheri Meening kand kiendcs af den Anmerkning, 
som hand setter til verf. 14. at Gud her taler paa Menniskelig viis ; saa 
synes dog denne alt for haard og ufordoyelig: Naar vi
dodelige usle Menniffer/hvis Liv er som en opstigende og bortfarende 
Damp, tale om vore tilkommende Ting/saa er det klogest ogsikkerst/at 
vi stette dertil: om vi leve. Jac. IV. 15. Men den Talemaade kand 
ikke beqvemmes den uforanderlige Gud/ som aleene haver Udødelighed ; 
dog sigter verfio vulgata til den samme Meening fom D. Luther haver. 
Thi der staaer vita comite. Den Chaldaiske Fortolkere giver Ordene 
denne Meening: ved denTiiddaIffulle vcrre i Live; men det for» 
staaer sig jo selv/ at dode Folk avle ingen Bor«/ saa kalder ogsaa Englen 
V.14. den Tiids Betegnelse som han hafde givet i dette vers imo en 
visse foresat Tud/ ogsaadan en Tiider det/naar n^n rws betyder 40. 
Uger / men ikke om man oversetter det : da I skulle verre i Live. Thi 
Abraham og Sara levede endnu nogle og tredive Aar tilsammen efter 
at Isaak var fedt. At ellers ton Radix mn udi Conjugatione Piel af 
hvilken dette Ord som her findes har haft sin Oprindelse/kand have den 
Bemerkelse/ at f-de B^rn og ved Fodselen at frembringe dem til det
te Liv/ kand mand ikke aleene slutte af vores forste Moders Nav«/ som 
kaldtes Eva fordi hun er alle levendes Moder / og af det Chaldaiske 
Sprogs Brug / hvor det Ord twi offte betyder en Jordemoder Gen. 
XXXV. 17. &c. men endogsaa udi det Hebraiske Sprog selv / fore
kommer det Ordsom her staar nemligwn iden Bemerkelse/ at det 
betyder en Barselkone udi mifchnajoma c. i. m.i. hvor Lartenora for
klarer det ved det Ord mbv d. e. den som har f§dt Barn. Saa at 

conitru-
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conftruâionfn her bliver som i. Reg. XXII. 27. ynb wm,og Oversat- 
teisen stulde da Ord fra Ord vare: ved denTiid fom er en Barsel- 
qvindes rette Tüd.

Gen. XXIV. 62. oversetter D. Luther de sidste Ord saaleedis: 
Isaac - » war ausgegangen zu beten auf deur Felde umb den 
Abend. Det er vel saa, at gudfrygtige Folk naar de ere i Eenrum, 
pleye ideligen at tanke paa Gud, og at takke og tilbede hannem; men 
Textens Ord selv sige ikke meere, end det som vertió vulgata saaleedis 
exprimere: & egrefius fuerat ad meditandum in agro, inclinata jam 
die, og Lausten saaleedis : var nw udgangen mod Afftenen at pønfe 
paa Marken.

Gen. XXXI. 49. fortalles om den Steenhob som blev opreist 
imellem Jacob og Laban/ at den ikke aleene blev kallet Gilead, men end- 
ogsaa Mizpa : Saaviit har Taussen exprimeret Meeningen bedre end 
vulgata og D. Luther, at da vulgata gandffe har glemmt dette Navn 
ude/ og v. Luther ikke anseer det for Steenhobens Navn/ men for sam
mes Beskrivelse, og satter : und sey eine warte: saa seer Taussen 
rigtig nok/ at det stal vare Steenhobens Navn, ogsaa en Beffuelse; 
nun han forseer sig derudi, at han oversår dette Navn paa danff, 
da han burde have beholdet det Hebraiffe Ord Mizpa.

Gen. XXXII32. Lutherus udelukker aldeelis den Seenes Naun, 
som blev læderet afEnglen/ der brodes med Pattiarchen Jakob/ og 
oversetter ikkun de ovrige Ord : Dahe r essen die Binder Israel keine 
Spann - Ader auf dein Gelenck der Hüffte / bis auf den heutigen 
Tag/ darumb daß die Spann-Ader an dem Gelenck der Hüfft 
Jacob gerühretward. Men Taussen oversatter ogsaa Seenens eget 
Navn/ som er nttin og bruger i sin verfion disse Ord: Derfor ade 
Israels Børn ikke den ffrompne sina som sidder paa Laarbowen/ 
endnw paa denne Dag , for den famine strachte sina bless saa 
rørd paa Jacobs Laarbow. Det forste Sted kalder han samme den 
flrompne sina/ og det andet Stad den strachte sina/ hvorudi det 
synesat han har efterfulgt vulgatam, som det forste Sted i verset sat
ter : nervum qvi emarcuit, det andet Sted : eo qvod tetigerit nervum 
femoris ejus & obftupuerit : sidste expre ilion kommer overeens
med LXXvir: verfione, som satter gñndsie smukt TO yO fcWgHWV*  

Havde
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Havde Taussen paa begge Steder sat: den Seene fo«n var forstrakt, 
faa havde hans Oversættelse her varet den aUerrigtigfte.

Men Gen.XXXHX. 12. har Vel ogsaa Taussm baade LXXvir: og 
vulgatam verfionem for sig / naar han oversatter ligesom de: Inda 
reyste Haden » - - at kleppe sine Faar, med sin Hiurde Hira af 
cpdollam; men dog tagetFeil saavelsom og D. Luther der fatter nnit 
feinem Hirten Hiro von Odollam, da dog vocalerne vise, at Ordet 
stal oversattes: med sinVen Hira: hvilket ogsaa v. Luther har seet^ 
men dog udi nota satter: puncta können so wohl fehlen als treffen.

Gen.XLll.45. har Taussen handlet klogcligen derudi,at han ikke 
harfordanstetdm agyptiste Titel som Pharao gafJoseph, men behol
der det samme Ord, saasom ogsaa Mofes iffe har oversirt det paa He
braist, faa og de Grakiste Fortolkere, som dog levede udi Egypten, udi 
saadan en Tiid, da det gamle agyptiste Sprog ikke endnu aldeelis var 
uddod, have dog ikke oversat det paa grakist: saaleedis lyder Ordene 
efter Taussens Oversattelse: faa kallede Pharao Joseph Zaphnath 
pamea. Larde Mand i de nyere Tider som have lagt Vind paa de 
ufle Levninger af det gamle agyptiste Sprog hvilke findes i Coptine Bo
ger, have nok at bestille med, de som ere RomerfF Oathoiste at forsvare 
den verilon fom vulgatus interpres haver r vertirqve nomen ejus, & 
vocavit illum lingua ægyptiaea, Salvatorem mundi, og de font ere 
Evangéliste at forsvare D.Luthers verfion : und nennet ihn den heim
lichen Raht! hvilken sidste narmest kommer overeens med den Chal- 
datste Fortolkeres Ord : den hvilken hemmelige Ting aabenbares.

Gen.XLiX.26. er verfio vulgata meget uforstaaelig / hvor Texten 
saaleedis lyder: Benediétiones Patris tui confortatæ funt benediétioni- 
bus Patrum ejus, donec veniret defiderium collium aeternorum. 
D. Luthers Oversattelse er meget bedre: Die Seegen deines Vaters 
gehen starcker denn die Seegen meiner Voraltern (nach Wunsch 
der Hohen in der Welt,) Men Taussens Oversattelse er endnu tyde« 
ligere: den Velsignelse som er din Fader tüsagt, over den Velsig
nelse, som er mine Forsiderne tilsagt, er meget stor, eftersom Hune 
ypperlige udi Verden kunde vare begerindes. Jacob havde sam
me Lofte font Abraham og Isaac, nemlig at i hans Sad stulde alle Sleg- 
ter paaJordenvelsignes; men det havde han frem fordern, at iblant 
hans Sonner var ingen iftmei som stulde udstodes, ingen Efau font 
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ffulde thiene : ja han saae i levende Live een af sine Sonner opkommen til 
faa hoy en Vcerdighed/fom var ncrst den Kongelige ; men de folgende Ord 
harv.Luther overfat meget bedre end Tarrffen: und sollen kommen 
auf das Haupt Joseph, und auf den Scheitel des Nasir unter 
feinen Brudern: hvor Taussen er viget alt for langt fra de Hebraiske 
Ord/ ved at overssttte : AfJoseph ffulle de komme som ffulle blwe til 
H^vidsmeend/ ogfaa de ypperste Nazareer eblant hans Brødre.

Gen. XLIX. IO. overftkttes den ypperlige Spaadom udi hvilken Ja
cob taler om Mefliæ Tilkommelse Udi verfione vulgara saaleedis : donee 
veniat qvi mittendus eft, & ipfe erit exl’petiatio gentium. Der ere to 
merkelige Feil i denne Oversættelse : den eene er af mindre Betyd enhed. 
Nemlig at det Ord exfpe&atio er fat i Steden for obediencia eller aggre
gatio, men den anden er vigtigere, fom findes i den Eres Titel med hvil
ken Meftias her ncevues Silo den som giør Fred, det er Meglere : i sier« 
den derfor fcettcr vulgata : qvi mittendus eft. Hvilken Feil Overseette
ren ikke har taget af den Greekiffe Overscettelse, thi den er vel ogsaa paa 
dette Sted urigtig ; men paa en gandffeanden Maade, nemlig 
7« «voxêt/têv« avjto, men den er kommen af tvende Bogstavers confufion, 
fom i den Hebraiske Skrivning ere hverandre meget lige, nemlig n og n. 
Interpres har meent, at detOrdSilokommer afRadicenbnrdadet iom*  
mer af Radke n^vö, D. Luther har oversat det der Held, thi en Heltes 
Dapperhed sigter til at forffaffe Fred: bis daß der Held komme, und 
demselbigen werden die Völcker anhangen; men jeg meener, at 
Tauffen har handlet gandffe klogeligenderudhat han har beholdet det 
Hebraiffe Ord selv uforandret: førend Silo kommer, og hannem 
skulle Folkene da tilfalde.

Exodi I. il beffrives noget af det som ifraëis Born have bygt i 
Egypten udi deres Trceldom. Vulgata verfio scetter det saaleedis: 
aedincaruntqve urbes tabernaculorum Pharaon! Phithom & Ramefíes. 
Dette Stykke oversetter ogsaa Mester Hans Tauffen bedre end vulgata, 
paa denne Maade : Thi man bygde da Pharao pithom og Raam- 
ses til Drcrsele. Det gamle danffe Ord Drasele som betyder For- 
raadssteder exprimerer Textens Meening meget rigtigere, end urbes 
tabernaculorum. Saa er det ogsaaret, at han ffriverPithom og ikke 
Phithom. Thi af den LEgyptiffe Artikel ™ som er bleven sat for ved 
dette Ord til at begynde samme, kand man med megen Rimelighed giore 
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den Slutning/ at da den er mafc. generis maa det sigte til en Afgud eller 
Konge/ og at her maa Stadens Navn begyndes af Th, enten det 
nu er Thmui som nu kaldes Damiata, eller en anden i hvis Navn fim 
des de confonanter ø og V- og den vocal ». Det er ogsaa rigtigt / at 
han skriver den anden Stads Navn saasom den lyder i Texten Raam- 
fes, og ingen vocal sekter imellem m og f, som vulgata haver gi ort. 
Thi nu kand man flutte/ at maastee dette Navn er sammensat af to 
Ord Raam og Ses : maastee det er den Stad Profopis i den Saitiske 
Provintz. Hvilken Egn ogsaa bedre kand svare til den herrlige 
Bestrivche som Pharao giver over Gofens Land: den beste Sted i 
Landet. GeruXLVll, 6. Landets Fedme. cap.XLV. 18. end den tor
re Ork hvorhen Cellarius i sin Geographie har sat Gofens Navn. Den
ne accuratefle i at strive Navnene har D. Luther ikke faa noye taget i 
agt/ men kaldet Staderne pithon undRaemses.

V. ir. Har verfio vulgata expriment det soM der siges 0M de H^ 
brcristeQvmder saaleedis: ipfæ obftetricandi habent feientiam, hvilken 
verfion maastee er rigtig. Men Tanssen har oversat Ordene saaleedis: 
de ere føre Omvinder. Hand har formodentlig om deres Bemerkelfe 
havt famine Meening som D. Luther, der exprimerer dem paa denne 
Maade: Sie sind harte Weiber.

Exodi il. 21. fot’hvíín’Mofes om sig selv/ at hand lod sig overtale/ til 
at blive i Reguéis Thicnisir : Ordene som der staaer/ oversetter vulga
ta saaleedis: juravit ergo Mofes qvod habitaret cum eo. Men Haus
sen paa denne Maade: Der bevilledeMofe, at blive hos Manden: 
samme Meening har oa D. Luther udi sin verfion. Man stulde ikke 
ícetteligen udtcenke / hvad Anledning verfionis vulgatæ auétor kunde 
haft til at melde noget om ea Eed i denne Sag/ dersom ikke Rafchi i 
Itn Commentario havde anfort/ at det er en allegorist Forklaring over 
disse Ord / at Reguel har forpligtet Mofe med Eed / at han stulde ikke 
reise bort afMidians Land / uden hans Samtykke.

y. i2. findes der udi verfione vulgata et Stykke tillagt / som ikke 
staar udi den Hebraiste Text/hvilket dog D. Luther ogsaa har indfert 
udi sin Overftrttelse/saaleedis lydende: und sie (nemlig Zippora) ge- 
bahr noch einen Sohn / den hieß er Elieser / und sprach: Der 
GOtt meines Vaters ist mein Helfer ¡ und hat mich von
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der Hand Pharao errettet; menTaussm har giort rettere derudi, 
at han ñldeelis harudelukt disse Ord/saasom de ikke findes i Grundtex- 
ten pan dette Sted/ men vel Exodi XIIX. 4. Der har vel ogsaa varet 
mange Aar imellem disse to Mosis Senners Fodsel/ saa at den crldste 
vel har vceret gandffe suldvoxen / da den yngste er bleven fodt/ som 
var et spcedt Barn, og blev omskaaren af sin Moder, fyrretive Aar 
efter at Mofes var kommet i Midians Land.

Ex. XIII. 18. saavel paa dette Sted/ som udi de folgende/ overfcrtter 
Taussen de Hebraiffe Ord mo 2^ Fladehavett ligesom ogi).Luther 
oversår dem: das Gchilffmecr/ hvilket er det Hebraiffe Ords ret
te Bemerkelff/da derimod den latiinffe Oversættelse som fortolker det 
mare rubrum, og de nyere danffe Oversættelser'/ som haver: det røbe 
Hav/ vel nok exprimere Meeningen/ men ikke saavel Ordets Be- 
merkelse.

Den meget tunge Talemaade/som forekommer Ex. xvii.i6. hvor 
Gud befaler at Israels Bom ffulde fore Krig imod Amalekiterne/ faa 
lcenge som disse vare til/ har vel hverken vulgata, eller Lutherus, eller 
TauiTen rigtig expriment. Vulgata havde saaledis: Qvia manus 
folius Domini. Torde man giettt/ at der afBegyndelfen har staaet: 
qvia manus fuper folio Domini, fa« havde det svaret til den Hebraiffe 
Text Ord fra Ord: Emheri Oversættelse lyder saa: Es iff einMaal- 
Zeichen bey dein Gtul des HErren. Hvilken verfion ikke vel er at 
forstaae. Taussens Oversættelse: skal efterhaanden blive varig 
under Guds Beffiermelse / er vel ikke heller den rette/ men er dog 
meget artig/saasom den Talemaade: at holde Haand over een, 
baade paa Hebraiff og Danff betyder at bestiernre. Dette Sted er 
tSixtiV. edition nogenlunde men ikke tilfulde forbedret/ saa at der Ntt 
staaer: manus folii Domini.

Ex. XXIII. 5. staaer den merkelige Befaling om Kierlighed som 
man ffal have og bevise endog imod sin Fiende/at om man saa end sin 
Uvens Asen blive liggende under sin Byrde, faa ffulde man hielpe det op 
igien. Det har D. Luther ineget vel vidst at det Ord stv som her 
staaer/ har den Bemerkelse at flippe eller forlade; men hand har ikke 
agtet derefter, at det og har den Bemerkelse at hielpe/ hvorudover 
han maa circumfcribere Meeningen saaleedis: sondern versäume 
gerne das dem um feinet willen; Men vulgata som iagttager den 
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sidste Bemerkelse, kommer meget giennere og rigtigere til rette, ved 
at strtte: fed fublevabis cum eo : sññ og Taussen som skriver: men 
hielpet op iglen.

Exodi XXIX. 26. handles om Aharons Indvielse, og meldes, at 
Mofes ved denne Forretning skulde selv beholde Brystet af Vaderen, 
hvorudi vulgata verfio tog feil/ og confunderede Personerne,thi den 
Did stod der saa : & cedet in partem fuam, hvilke Ord Taussen over- 
sirtter rigtigere siden skal det vare dim part : hvilket ogsaa Lutherus 
retteligen har taget i agt, og er rettet i editione Sixtina.

Exodi XXXIV. 25. var ogsaa i verfione vulgata en Feil/ som for
andrede Budets Meening : neqve reftdebit mane de victimis folenni- 
tatisPhafe, Deraf at her brugtes pluralis numerus, og stod vitiimis, 
skillde man tcenkt, at hvad Offringer som bleve offrede for Paaffe Hoy- 
tidens ffyld, de skulde fortceres samme Dag som de vare flagtede ; da 
dog hvad Fredsoffer der bleve offrede i det Gamle Testamente, gierne 
maatte spises Dagen derefter, og dette Forbud alcene sigter paaPaaffe- 
Lammet felv, hvorfor og Taussen har giort ret derudi, at han her har 
beholdet numerum fingularem, og oversat Ordene sagkeedis: og ey 
skal Offeret wdaff paaffe H^ytiden nattes ind.ü om Morge
nen ; denne Feil er ogsaa rettet lcrnge derefter i Sixti V. edition.

Levit. L staar beskrev et baade hvorleedis man ffulde offre Brand- 
Offere, og hvad flags Creaturer dertil maatte og kunde bruges, vao. 
handles om hvad der af smaat Qvceg d.e.afFaare og Gede flagen kun
de dertil bruges. Der havde vulgata verfiofilt: agnum anniculum 
& absqve macula öfteres. Nu burde for det forste det Ord anni
culum vare borte, saasom det ikke findes i Texten, og der maatte til 
Brandoffere ogsaa offres fuldvorne Vadre og Bukke, som vare over eet 
Aar gamle. Dernast tvivler jeg paa, at det Ord agnus kand bruges til 
at betyde et Bukke Kid : om en vexen Buk eller Vader kand det vel al
drig bruges. D. Luthers Oversattelse er gandffe rigtig: em Mann 
Iein das ohne Wandel sty. Ligesaa rigtig har og Taussens Oversat
telse varet i hans Tiid : den lyder faa: Da offre feg en Buck uden 
Lyde. Thi det Ord Buck har i gamle Dage paa Dansk betydet, og i 
somme Provintzer endnu betyder Hannerne baade til Faar og Geder, 
saaog iblant Lammene og Kiddene, hvorfor ogsaa det Ord som skal egent
lig betyde hircum er det sammensatte Ord: en Gedebuk.

Lev.
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Lev.II.2, III.2. cg fleere Står forekom i verfione vulgata en 

Feil / som omsider er bleven rettet i de Revifioner som ere giorde over 
vulgatam, nemlig at Aharon s Sonner kaldtes filii Aharonis facerdo- 
tis, i stcrdm for sacerdotes. Thi baå vare de gandffe egentlig Pre
ster, og Ordet ftaar paa Hebraisk in numero plurali. Tausien over- 
scetter disse Ord som de bor oversattes : presserne Aharons Gunner.

Lev. ni. 17. har'Laufién meget vel oversat Ordene saa : Al Talli er 
HErrens, saavel som og ellers overalt hvor der tales om den Fedme 
fom ffulde opbrcmdes paa Alteret, brugt det Ord Talli, hvilket erlangt 
rigtigere end det der nu staaer i vore Overscrttelser: Alt det feede h^- 
rerHEcrentil; af hvilke Ord Lceleren snart maatte flutte, at Israels 
Bern flet ikke maatte cede noget feedtKiod, men ikkun lutter magert, 
eller at membrana adipofa som ligger under Huden oasaa ffulde op- 
brcendes. De Stykker som afalle Offringer bleve opbrcrndte, heder 
overalt i Danmark Tåg, naar de ere af Oxen, Faar eller Geder, 
uden alecne Halen af Faarene. Saa har ogsaa Tausien langt bedre 
agtet paa at give disse Stykker de rette Navne som dem tilhorer f. E. 
Levit. IX. 19. Vometallien, Nyrerne og Mellomgullet offner 
Leveren: derimod i de nyere verfioner staae ikke de rette termini 
som Slagterne bruge, da dette Vers er saa oversat: Det Feede det 
som ffinler Jndvollen, og Nyrerne og Hinden afLeveren.

Lev. Vi. 16. handles om Madofferet og om sammes Levninger, af 
hvem og hvor samme ffulde spises: Stedets Beskrivelse havde verfio 
vulgata ikke vel exprimeret, hvor der stod: & comedet in loco fan- 
ftuarii tabernaculi; deraf kand man ikke vel forstaaeMeeningkN/men 
ffulde snart tcrnke, at disse Levninger ffulde spises i den Part af Ta
bernaklet som kaldtes det Hellige, hvilket var gandffe urigtigt. Taus- 
sen har vel forstaaet Meeningen, men brugt et ubeqvemt Ord: paa 
en hellig Sted udi Forstuen til Vidnesbyrdens Tabernakel. 
Det Ord Forstue passer sig ikke her, saafom det ikke pleyer at betyde 
et Sted, som er under aaben Himmel, (hvilket dog her bor forstaaes,) 
men under Tag uden for Stuen.

Lev. XXVI. 41. handles der om Ifraëliterneé Poem'tentz som de 
ffulde giore for deres Synder, naar de af Fiender vare bortforte i 
fremmede Lande, og der havde udstaaet meget ont. D. Luthers Over- 
scettelse er saa smuk, at jeg vilde onffe den kunde stadfestes med 
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Exempler paa denBemerkelse som han tillægger de Hebraiske Ordsom 
her findes/ nemlig r Denn werden sie ihnen die Straffe ihrer 
Miffethat gefallen lassen. Men de Hebraiste Ord findes ikke an
densteds brugte i den Bemerkelse. Den samme Feil er der ogsaa ved 
verfionem vulgatam PÑÑ dette Sted: der staar faaleedis: tunc ora
bunt pro impietatibus fuis : Tauffens Overj cettelse : da stullede wel 
wills wcrre forligte for deris Undffaff/ har dette Formon for de 
andre f at den Oversettere som frem for alle andre har forstaaet He
braist vel / nemlig Onkelos, tillegger Ordet samme Bemerkelse / nem
lig ar forlige^ og at paflivum til det aLUvumsomher ñaaer¡ »imod- 
sigeligen har denne Betydning Efaiæ XL. 2. dens Misgierrring er 
forliigt.

Num. XII. 3. fortcelles i Anledning af den Stridighed som Mofes 
havde med sin Broder og Softer/ at i en visse Bestaffenhed overgik 
Mofes alle andre Mrnnister paa Jorden. Ordene oversetter Taus 
sen gandste rigtig: Mose wor en faare sachkmodig Mand; Saa- 
ledis har Onkelos ogsaa oversat dem, og det Hebraiste Ords egent
lige Bemerkelse er sagtmodig. Lutherus oversetter samme Ord saa- 
leois: Most war ein sthr geplagter Mensch/ ligesom der havde 
staaet i Texten hvilket Ord ikke staaer her/ og dog egentlig betyder 
den sorn er plaget med Fattigdom. Vulgata har: vir mitiflimus, som 
er ikke ubeqvemt/ omendstiont maastee manfuetus havde vcrrct bedre. 
Derfor nemlig steede det / at Gud saameget forsvarede Mofis refpeét, 
fordi han selv lkke hafde Hjertelav dertil. De mange hoye Aabenba- 
ringer og store Mirakler/hafde ikke giort ham stolt, og vredagtig / men 
saa ydmyg og sagtmodig/at hanikke kunde blive vreed i sin egen Sag/ 
og mindst imod sine Sodstende.

Num. XIII. 25. havde Taussen giort bedre, om hand havde ladet 
det hebraiste Ord Efcol staae uoversat / ligesom D. Luther har giort: 
Der Ort heist Bach Estol / end at han haver givet denne Bcrk et 
danst Navn : den samme Steed kaller man Druebeck.

Num. XIV. 44. handles der om Ilraeiiterne, at de uagtet Guds 
Advarsel og Forbud/ droge op at fore Krig imod Canaanitenie. Luthe
rus setter saa : aber sie waren störrig hinauf zu ziehen. Samme 
Meening har og Onkelos i sin Paraphrafi. Derimod har vulgata ver- 
ño: at illi contenebrat! afcenderunt, hvormed ogsaa Tauffens Over- 
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scettelse kommer overeens , men de lode feg forblinde til at drage 
hceden. Jeg tor ikke sige at de have confunderet det Ord som her er 
ffrevet med v og et andet Ord som betyder M^rke, og strives med a 
med hverandre. Thi Tanchuma har ogsaa forklaret öet Ord som her 
sindes i Texten/ ved det Ord rraw formørkede. Da nu Tanchuma 
saavelsom Onkelos har levet forend Talmud blev skrevet/ og forend det 
Hebraiste Sprog iJodeland var uddod/ kand jeg ikke med Visshed sige, 
hvilken af dem der har ret. Dette verbum forekommer ellers ikkun 
et eeniste steds i Biblen, dog i en anden conjugation, nemlig Abac, il 4. 
der ovlrstrtter vulgata det: incredulus eft.

veut. IV. V. stales om den guddommelige Majestät, med hvilken 
de ti Budord bleve fremsaade paa Sinai Bierq. Vulgata havde sat 
om Ifraëls Born diste Ord: audlvifti & Vidisti. I det Ord vidifti. 
er den Feil, at perfona tertia er forandret til fecundam, og tilligemed 
at Vidisti er strevkt i siceden for Vixifti. I Sixti V. edition er vel 
nu sat vixifti, men den anden Feil er ikke forbedret. Taussen har 
meget vel oversat dette vers: om noger Md er Wrd faadant, att 
noget Folk haffver h^rd Guds r^st talendis mit wdaff ild, 
faafom du haffuer h^rd, og er ligewel bleffuet leffucndes.

Deut. XI. 10. bestrives at i viste Henseende var Agerdyrkningen 
mageligere i Canaans Land end i Egypten, nemlig fordi det regner i 
Canaans Land til Fornodenhed, men ikke i Egypten, hvor man mag 
med stor Umage vandede Agre, som enten aldeelis ikke, eller ikke nok
som overstylles af Nilstrommen. I vulgata verfione staaer derom 
saaleedis : In hortorum modum aqvæ ducuntur irriguæ. I Lu the ri 
Oversitttelft: und selbst tränckcn mustest wie einen Kohlgarten. 
Begge have udelukt etOrdsomstaar i Texten, og som Taussen har ex
primeret: og wanderen paa din Foed ligesom en Raalhawe.

Deut. XIV. 21. staaer et Forbud som med samme Ord ogsaa sindes 
paa to andre Steder, nemlig: Ex. xxiii. 19. og Ex. xxxiv. 26. 
Paa alle diste tre Steder har verfto vulgata rigtig exprimeret Texten, 
og lyder saaleedis: non coqves hædum in laéte matris fuæ. Men 
Lutherus har meent, at dette Sprog stulde ikke oversås Ord fra 
Ord; men havde en anden Betydning endsom Ordene lyde, hvilken 
han fremsætter saaledis: Du solt das Böcklein nicht kochen, weil 
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es noch feine Mutter sauget. Taussen har heruLi efterfulgt sin 
Lcrrere, og sat: du stalt icke kaage^idet/ den stund det dier sin 
Moder. Denne verüon havde samme saligeMcend ikke kundet falde 
paa, dersom de havde kommet ihn at Levit, xxii. 27. udtrykkelig siaar, 
at naar en Kalv/ et Kid/ et Lam var over syv Dage gammelt/saamaat« 
te man endogsaa/ om man vilde offre det/ end sige cede det.

Deut. XXXII. 39. er en meget fyndig Tale/ enten man mel) D. Lu
ther oversetter den: Gehet ihr nun daß ichs allein bin? eller og 
med Taussen: GeeInw wel att jeg er him rette JEG? Ordene 
saavel som accenterne tillade, at man kand / saasom man vil f ansee 
enten det eller jeg for at vcere prædicatum. Begge Overfcettelser 
bestyrkes udaf Exodi IV.14. jeg er den jeg er. Imidlertiid er dog 
den Meening som M. Hans Taussen i sin verfion har exprimeret/nem» 
lig at ICG er prædicatum, hos Joderne faa almindelige« antagen/ at 
de endogsaa udaf det anforte Sprog pleye at beviift/at det Ord JEG 
er et guddommeligt Navn og Titel.

Disse anforte Exempler meener jeg at verre nok, til at beviise 
hvor stor Fliid og hvor got judicium den sal. M.Hans Taussen har 
brugt i at forfatte sin Overscrttelse, og at samme kand verre et got 
Hielpemiddel baade udi Exegefi, og at forstemme den danffe ver
rions Forbedring. Den salige Auctor har ikke sogt meere Roos for
sitArbeide/ (som hans egne Ord derom lyde udi Fortalen/) end at 
forstandige Folk kunde Mime, at det saa kand verre lideligk. 
Jeg for min Deel meener/ at endogsaa dette hansArbeide ergandffe 

priseligt/ og vilde onffe/ at han havde oversat fleere af den Hellige 
Skrifftes Bogger / paa samme Maade som disse fem

Mosis Bogger.
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