
B. W. Luxdorph
Prove 

paa nogle 
Jettelser og WorSedrmger, 

si)M slmbe uvr Chriften Oilerion Weyles Glofíario 
Jurídico Danico-Norvegico, ostet Vkt l Kt9- 

benhavn 1652. giorte Oplag.

aat man legger den Begierlighed til Kundffab, som Men- 
niffeneer medfod, t Vcrgtffaalen mod de Hindringer-/ der 
mode dennem, som alvorlig söge efter Kundskab/ saa maatte 
man hart ad ftaae i Tvivl om Skaberens Hensigt med Men- 

niskene i dette Fald/ hvad enten hand har villet, at Menniskcne skulle 
fode og vedligeholde deres Attraae ester at blive kloge, eller de meget 
nrere skulle qvcele og dcempe den. Dog/ naar man noget noyere be
tragter det menniskelige Sinds Beffaffenhed, at/ nemlig, jo mere 
Umage en Ting koster, jo ftoerkere higer og tragter det efter samme/ og, 
som Horatius siger:

Transvolat in medio pofita, & fugientia captat 
saa bliver vel den fornuftigste Slutning denne, at Gud har lagt ad
skillige Vanffeltgheder og AnstodsSteene paa de Veye, som fore endog 
til de nodvendigste Videnskaber, just til den Ende, at Menmffene der
ved skal opmuntres til, nred desto mere Fliid og Agtsomhed at soge deny 

A hvor- 



2 B.W. L. Preve paa nogle Rettelser og Forbedringer 
hvoraf de derimod hefte den Frugt, at, hvad de udfinde paa jaadan 
Maade, det vide de desvissere og grundigere.

2.
For ikkun at tale om det, som egentlig er og ber vcere min Ho

ved-Sag, da, ihvorvel enhver maae tilftaae/ atdenDanffeLoversaa 
klar og tydelig, (*)  som nogen Lov i Verden kand voere, saa maatte 
dog den tage merkelig Feil, der ville tcenke, at der udfordrede^ kun at 
forftaae Dansk, og at igiennemlcese Loven selv med Fliib og Agtsomhed, 
for at forftaae den til Grunde. Ja, at foregive ftigt, det var omtrent 
det samme, som at paaftaae, at, fordi man var faa vel bevant i et 
Huns, at man kunde finde hvert Kammer i Morke, innit derfor vidste, 
efter hvad Orden og Regel i Bygnings-KunftM/ at Huset var opfort. 
Sagen er sandelig ikke dermed afgiort.

Enhver, som soger ret at fatte den Danske Lov, og som ftrax 
seer, at den bestaaer aflutter Regler for adskillige og scerdeles Tilfcelde, 
maa forestille sig? at diste Regler igien ere bygte ey allene paa viste al
mindelige og eenfoldige Sandheder i Naturen, hvilke jeg vel vil tilftaae 
ved god Betocnksomhed og Overveyelse efter Haanden at kunde udgrun
des, ' men endog paa saadanne Slags Sandheder, der siyde afIndbyg- 
gernes Sindelav, af Landets, ja endog afLuftens Beskaffenhed, med 
hvilke at udfinde man forgieves ville bryde sit Hoved, uden man soger 
dem i Kilderne selv, jeg mener i soer i de gamle Love, hvoraf en ftor 
Deel afvor Lov er uddragen, og paa hvilke fra u-mindelig Tiid har voe- 
ret arbeidet. Hvo som forsommer ftigt, kand vel aldrig ndgrandffe 
det, fb»i Montesquiou kalder Kraften eller Sielen af Loven (L’efprit 
de la Loi), eller voere vis paa, hvad Loven ville have befalet i eet eller 
andet scerdeles Tilfoelde, som ikke just med alle sine Omstccndigheder 

der-
(*)  Jeg taler ikke her om de mange fleere herlige Egenstaber, som vor Lov besidder, efterdi 

ftigt ikke sigter til det Maa!, jrgi denne Afhandling har foresat mig, og det desforuden falder saa klart 
i Synene, ar Moles worth selv har seek sig nodtvungcn til at rose den, hvilket vel er det hsyege, man 
herom kand anfore:

Being now to ipeak of the Danifh Laws, I mu ft needs (den stakkels Mand ! hvor VÑk 
hand ikke at beklage l) begin with thes good Character of them in general, that for Ju- 
slice. Brevity, and Perfpicuity, they exceed all that, I know in the World.

Account of Denmark Chap. 15.



uWeyles GloiTario Juridico Danico-Norvegico. 3 
derndi kand verre meldet om. Og kand ñtge Folk (naar de ikke derimod, 
til deres Lykke, have desto aabnere en Hierne og renere et Begreb afNa- 
turen, hvilket dog laadan Slags Undersogning ikke skulle forderve) ikke 
fortiene meget sierre Berouunelse, end den, somtilleggesHiemtings 
Dommerne paa Kaaberftykket for i Ofterfon:

Vi drifve Lowen, fom vi kand, 
Efiber vilkaar oc æffhe.

Z.
Vil derimod nogen, paa den anden Side, til flige Folkes Und- 

ffyldning, anfere, at laudan Undersogning medferer sine store Van- 
ffeligheder, da har jeg derimod ikke et Ord at sige. Jeg tilftaaer, at 
det er heelt besvcerligt at udleede Meeningen paa visse Stcrder af de 
gamle Love, iscerafden, saa kaldede, Sioellandffe, der ey er gaaetsaa 
mange Hcender igiennem, som den Skaanffe, eller endnu meere den 
Jydffe; Men jeg holder derhos for, at den fterste Hindring kommer 
fra Sprogets Forandring, hvilken tildeels er Folkes egen ffyld; Thi, 
jeg lader det flaue ved sit Vcerd, at man forbedrer et Sprog med nye 
Ord, for derved at forklare nye Videnskaber, eller at man afskaffer 
unyttige Bogstaver, saasom at vi nu ffrive Lov, i Stedm for, at de 
i gamle Dage ffreve Lough eller Loffw; Alt siiadant er ulasteligt, ja 
nyttigt. Men derimod, ved det at man har faaet Smag paa at pynte 
Sproget, har man grebet saa vidt om sig, at man har afskaffet endeel 
gode og gamle fyndige Ord, hvorved intet andet er vundet, end at de 
fremfarne Tiders Skrifter, som best ffulle oplyst os, ere blevne halv 
uforftaaelige; Jeg siger, der er intet andet vundet; thi Lyden af Or- 
dene er altid lige behagelig, naar Orene ferst ere vandte dertil.

4-
Men, ligesom denne Feil hverken har begyndt at indsnige sig 

L Gaar eller t Dag, saa har man ikke heller savnet de, hvilke have vceret 
beteenkt paa, at gaae den i mode; Thi enhver, hvis Sag det var at 
forsiaae Ncettergangen i Landet, har vceret betcenkt paa, ligesom et 

A 2 Ord



4 B.w.L. Prove paa nogle Rettelser og Forbedringer
Ord ester Haanden gik afModen, at antegne dets Bemerkelse, for sin 
egen Hukommelses og maaskee for Eftertidens styld, hvoraf vi i een- 
deel strevne Regiftere endnu have Levninger, indtil den brave og vind» 
ffibelige Chriften Ofterfon Weyle forst (jeg taler bestandig om de 
Danske Love) lod sit GloíTaríum Aar 1641. udgaae i Trykken, hvil
ket hand siden forbedrede. Et Arbeid, som er al Wre veerd.

5»
Allene det er beklageligt, at Manden har ikke haft andet at rette 

sig efter, hvad fornemmelig der» Skaanffe og Sioellandste Lov an- 
gaaer, end det Kiobenhavnste Oplag af begge, trykt hos Gottfried af * 
Ghemen; Om hvilke Oplag man med rette kand sige, det, som i For
talen til den Iydffe Lov afi 590. om den meldes, at derudi befindes en 
part wrangelige prentit oc fkrefl'uit, en part Danfken formôrckit, 
oc Meningen faa forfeit, at den aff huer Mand fait ilde kand for- 
ftaais oc begribis. Det er derfor, at jeg i de folgende Afdeelinger har 
foresat mig med nogle faa Poster at bevise, hvorledes hand ved disse 
Loves uefterrcrtlige og med Feil opfyldte Trykning er bleven forleedt, 
hvilket jeg med faa meget storre Frimodighed kand giore, siden Forfat
teren selv i sin Fortale til Oplaget af 1652. giver mig Lov dertil, da 
hand striver: at hand giærne forunder eenhver rætfindig faadant at 
corrigere efter deres egen gode Tycke, faavidt enhver vel befalder.

6.

Pag. Z2. striver hand : Ænethvæfli er Forevendinger eller Und- 
styldninger, somere ulovlige, og due intet.

Man maa heller sige, at den heele Forklaring duer intet. Jeg 
vilgive enhver Lov at sege i alle de GlolTartis, eller Ordboger, som ere 
forfattede over de gamle Nordiste Sprog, og de til dennem besioegtede, 
og derbos forsikre, at ingen stal finde enten Ænethvæfli, eller Oprin
delsen dertil. Man har desforuden nok atgiore med et andet Ord, hvil
ket findes i den Skaanffe Lov, ligesom dette, og ffal just betyde det selv- 

samme,



Udi Weyles Gloflario Juridico Danico-N ofvegico. 5 
samme, nctnltø Hnguma, uden at man stal have tvende Ord, afeen 
og den samme Bemerkelse, at bryde sig med: Men Manden er at und- 
ffylde. Hand har lcrst i den Skaanffe Lov, trykt iKiobenhavn 1505., 
dens 16de Bogs z. Cap. Leer man andru manom Ion, tha maa thy 
aldrigh tavas fore æncrh wæffli ; Og hand har aldrig kundet dromme 
om, atiden Udffrift, somLoven da er trykt efter, har, i Steden for 
wæffli, ftaaet wærth, hvilket en uagtsom Bogtrykker-Svend ikke har 
kundet Icese, og derfor sat dette vanffabte Ord i Steden. Sagen kand 
dog ikke hcenge anderledes sammen; Thi udi Hadorphs Skaanffe Lov 
staaer tydelig: fore dnéti ward; saa at Meeningen bliver denne: 
Laaner man anden noget, da maa det aldrig tabes for nogen Slags 
Vcerdie o: da maa den, som har laant det, aldrig beholde det imod 
Dens Viliie, som har udlaant det, i hvad hand end vil give derfor til 
Vederlag. Hvormed Andreæ Sunonis Overscettelse stemmer overeens: 
Nec auditur, pretium volens restituere.

Dog maa jeg herhos erindre, at i det Rmstffe Pergaments Ma- 
nufeript af den Skaanffe Lov, som D. Ole Worm har eyet, Iceses paa 
dette Sted: 3 ; fore enen uada, formedelst
ingen Vande, hvilket ligeledes af Andrea Sunone saaledes er givet: 
Reftitutionem - -- nullus cafus - poterit impedire. Men 
paa hvilken afviste to Mander man vil Icese det, kand Ænethvæffli al
drig komme ud deraf.

7-
Pag. 346. Haadkone, kaldes den Ovinde i Loven, som bliver 

voldtagen imod hendes Villie, Haad, forklares i Registeret over Ordene
1 Runo'phi Jonæ IslaNdffe Grammatica hos Hickefium Tom. 2. p. 
79. ved irristo, som maaffee rettere kunde gives ved Ludibrium, og er 
da Haadkone en cerlig Kone, som en anden, paa Den i Iydffe Lovs
2 Bogs 16 Cap. ommeldte Mande hnr drevet Spot med. Derfor har 
Eckenberger bedre, og ucermere efter Hovedsproget, oversat det med: 
unde tho Schanden gemaket hestt, end Eric Krabbe med denne For
klaring : mit Gewalt, muhtwillig, und wieder ihren eigen Willen

X 3 genoht-



6 B.w.L. Prove paa nogle Rettelser og Forbedringer 
genohtzuehtiget&c. ; Thi her meldes ikke allene ont Gierningen i sig 
selv- mm endog om den paafolgende Vancere.

8.
Pag. 420. moder et Ord/ hvilket er af samme Beffaffenhed, som 

Ænethwæffli. jucthe-dere, (heder det) det Ord findes i dm L)kaanske 
Lov om Orbodemaal Cap. 13, Des uanseeter det os udi Rcrtten alde- 
les fremmed/ ognbekiendt. Synes dog/ ester Textens Anledning/ at 
betyde Eed, eller Toug - • rc.

Diéi.Text. siger: (det er endnu ofterfbn der taler) Om 
man lader mcele Ransvidne - - rc./ M ntiwehin eyfæfte ba
der, eller komme ved anden Lov, forend sooret vorder/ hannem 
enten fyldig eller aarsaget. End/ vorderguellte-dere giort, siger 
Loven (NB. forstaae, om hand ved Nccjfninger vorder paasooren 
og feldt efter Loven), da bode hand Kongen 3. Mark, for det hand 
var Saggivet for.

Saa vidt åor, hvis Mening er kortelig denne: Naar nogen 
bliver tiltalet, som Ransmand/ da maa det hverken tillades ham gio- 
relig at rcette for sig (fæile bader), eller at forsvare sig (nemlig ved at 
svoerge sig frie ved 12. Mands Eed, komme til Lov) forend hans An
klagere har ved fine i2.Moends Eed beviift, at Hand er ffyldig, eller 
Sageslos; Mm, dersom Anklageren svcerger ham Sag paa ved Tyl
ler Eed, da skal band NB. endda ikke have Tilladelse at forsvare sig, 
men hand bor bode 3. Mark til Kongen rc.; Een saa unaturlig Lov 
troer jeg aldrig var til i Verden ; I det mindste var det Synd at be- 
ffylde vore gamle Love, i hvor lidet pyntede de efter disse Tiders Maade 
ere, forathavehavtDeelisaaHimmelraabende en Uretfcerdighed.

Dog Ofterfon har langt fra ikke taget det af sit eget Hoved; 
Hand er ey allene bleven forfort afdet forkeerte Juchte-dere, men endnu 
mere af et eneste Bogstav i det Ghemenffe Oplag, som er sat til Enden 
aset Ord, og saavel der, som paa fleere Steder, forvolder, at der kom
mer en Mening ud, der jnst er tvertimod det, som burde staae; Nemlig 

Ghe-
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Ghemen har trykt ey, non, i Steden for e, omnino, oportet, ne- 
ceiTeeft, hvilket Ord vor Danffe Lov udtrykker med : Jo; Thi stråledes 
lyder Texten hos Hadorph: Stadga om urbotamaal Gap. 14.

Nar fom man lather mala rans vithne a Thinge, tha fkal e 
(her har Ghemen ey) hin with Jern tagha, eller bother feft- 
ha, eller thritia ath hans manhelgh fkal taghe. En wordher 
inkthd therd (Her Har Ghemen det ommeldte Juchtedere) 
giort, tha a hin Koninghin ath böthrt thre mark, fora, ther 
hinom hafuer Sagh om gifuith.

Heraf meenerjeg, det da er klart, baade at denne Lod, langt 
fra at forbyde den Anklagede at rette for sig, eller bevise sin Uskyldig
hed, meget mere befaler det, fom en Sag, der nodvendig fkal ffce, saa 
og hvad Juchtedere Ml betyde, nemlig incktdtherd o: Ingen af Dee- 
lene ; Hermed stemmer ogfaa trende af mig efterfeete Danske Over, 
soettclser overeens/ hvilke have: bliver det ikke faa giort, eller bliver 
ingen af diife giort.

9-
Pag. 539. Lyd-heat o: at have faadan Regt og Medfart, fom 

een kand vel noyes medre.

Forklaringen er rigtig nok, men Ordet er gaelt trykt, og bor 
lerses lydhe at o: opholde Livet ved; Thi Skaanffe Lovs 2. Bog 16. 
Cap. siger, at kyndige Mcend skulle ffionne, om Fledforingen bar fwa 
got, fum han ma wñl lita at. Det Kuniffe Mfcr. har IMilU'l 
d: lite at.

10.

Pag. 585. at vare offne Fitha i Fcesins, det er, Udi Fifferie, 
eller paa Fiffeleie. Da der i Skaanffe Lovs 4. B. 20. Cap. virkelig 
i Ghemens Oplag staaer offnæ fitah i fæ fins, saa har det givet An
ledning til denne urigtige Forklaring ; Thi hos Hadorph staaer ofna 

fia ti 



8 B.W'.L. Prove paa nogle Rettelser og Forbedringer rc. 
fiati fæ fins o: PaaSpor (Fied, Fodefied) efter sine Creature. ^ndr. 
Sun. Inveftigationis fuorum animalium amifibrum.

II.
Jeg kunde lettelig anfere mange flere Emnpler paa flige Mis- 

tagesser/ saavelsom hvad nodvendigeTittceg, baade i Henseende til de 
forglemte Ord/ og til de anforte Ords Forklaring og Oprindelse/ i dette 
Glofiårio kunde giores: Men, ligesom dette aldeles ikke er skrevet for 
at betage Manden sin velfortiente Roes/ da vel ikke mange ffutte 
giere ham det Arbeid efter, som hand har frembragt, naar de vare 
nodte til/ four hand, at bryde Issen, faa tcenker jeg derimod, at jeg 
i denne Materie har ffrevet nok for at bevise Nedvendigheden af saa- 
vel et fuldsioendigere Juridiff GloíTario, fom af et rigtigere Oplag af 

vore gamle Love, hvortil jeg ynffer at de, four have mere M 
dom/ Skiensomhed og Tiid end jeg, maatte vorde 

opmuntrede.

Betamk-


