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F O R O R D

For netop ti år siden blev brugen af gammeltestamentlige læsninger i folkekirkens
højmesse autoriseret ved kongelig resolution. 1992 var desuden året for udgivelsen af
en ny Bibeloversættelse, og begge dele var med til at øge interessen for Det Gamle
Testamente og dets plads i dansk kirkeliv. Samtidig hermed var udforskningen af Det
Gamle Testamente inde i en vigtig udvikling, der kan betragtes som en genopdagelse
af eksegesen som frem for alt en litterær disciplin. Mens den historisk-kritiske forsk-
ning gennem årtier havde lagt hovedvægten på efterforskningen af den historiske
baggrund for de bibelske udsagn og fortællinger, blev flere og flere forskere igen
optaget af teksternes litterære kvaliteter og teologiske udsagn. Nye forskningsmeto-
der, især hentet fra litteraturvidenskaben, slog igennem, og hvad tidligere tiders litte-
rær- og formkritik havde adskilt, blev atter sammenføjet. Man koncentrerede sig nu
ofte om en synkron læsning af teksterne i deres slutform snarere end om en diakron
undersøgelse af teksternes udvikling.

Hvilke positive følger denne nyorientering kunne have for salmeforskningen, stod
dog længe ikke ganske klart. For netop inden for studiet af de gammeltestamentlige
salmer havde den klassiske formkritik og den skandinaviske kultteoretiske tradition
vist sin værdi. En henvendelse fra forlaget Anis til Afdeling for Gammel Testamente
ved Det Teologiske Fakultet i Aarhus med opfordring til at gå i gang med at udarbej-
de en dansk kommentar til de gammeltestamentlige salmer var imidlertid en
kærkommen anledning til at afprøve nye synspunkter og tilgange.

Baggrunden for henvendelsen var, at både præster og teologistuderende havde
opfordret forlaget til at udgive en samlet kommentar til de gammeltestamentlige
salmer; den seneste videnskabelige kommentar på dansk til samtlige 150 salmer er
Aage Bentzens salmekommentar fra 1939.

Afdeling for Gammel Testamente tog udfordringen op; men det var fra starten
klart, at hvis opgaven skulle løses, måtte vi have hjælp udefra. Kredsen af forfattere
til dette værk omfatter derfor både ansatte ved Aarhus-afdelingen og bidragydere fra
andre, beslægtede institutioner.

Dansk Kommentar til Davids Salmer falder i to hoveddele, indledningsbindet, Bind I,
og den egentlige kommentardel, Bind II-III. 

Indledningsbindet er blevet til i et nært samarbejde, hvor de enkelte bidrag er
blevet diskuteret enten i mindre grupper eller på halvårlige gruppesamlinger for til
sidst at blive gennemgået og pudset af i redaktionen. De hovedansvarlige for de
enkelte kapitler er anført over hvert kapitel; men ofte gemmer der sig lange diskussi-
oner bag den endelige form. Teologisk videnskab foregår ofte bedst i dialog, og et
værk som dette udarbejdes bedst som et kollektivt arbejde, hvor der er plads for den
frugtbare uenighed.

Indledningsbindet introducerer til den nyere salmeforskning og dens resultater
(kap. 1-4). Derefter følger vi de gammeltestamentlige salmers fortolknings- og
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virkningshistorie fra Andet Tempels tid, via Qumran til brugen i Det Nye Testa-
mente og runder af med Salmernes Bog i kanon (kap. 5-7). Bind I slutter med en
gennemgang af forståelsen og brugen af salmerne i dansk kirkeliv, dvs. i danske
bibeloversættelser, gudstjenesteformer og salmebøger (kap. 8-10).

Af særlig betydning for fortolkningen er den nyere forsknings påvisning af, at det
ikke er tilstrækkeligt alene at beskæftige sig med en salmes form og indhold, således
som den formkritiske forskning har gjort det. De enkelte salmer indgår i en kompo-
sition, der bevæger sig fra de mange klager i værkets begyndelse til det store afslut-
tende Halleluja. Det er derfor muligt at udpege en række teologiske linier, som er
med til at skabe en helhed af de mange enkeltdele og understrege værkets karakter af
en bog, der kan læses fra begyndelsen til enden. Men også salmernes virkningshisto-
rie har betydning for den moderne læsers forståelse og brug af teksten. Begge dele er
derfor vigtige forudsætninger for at gå videre til fortolkningerne af de enkelte salmer.

I Bind II-III findes fortolkningerne af hver enkelt salme. De retningslinier, som
kommentardelen er blevet til ud fra, blev formet gennem de fælles drøftelser af
indledningsstoffet. Men i øvrigt har forfatterne haft frie hænder til at præge udlæg-
ningen af salmerne, dog således at dispositionen er den samme for alle 150 fortolk-
ninger. Hver enkelt fortolkning er signeret, og redaktionen har primært sørget for de
nødvendige henvisninger dels til indledningsbindet, dels til fortolkningen af andre
relevante salmer. 

Ved udgivelsen af et værk som dette er der grund til at takke mange mennesker og
institutioner. Deltagerne i det gammeltestamentlige seniorseminar i Århus har ikke
blot lagt øre til mange spørgsmål og diskussioner, men også taget del i drøftelserne.
Det gælder ikke mindst lektor, lic.theol. Bent Rosendal, der har bidraget med sin
store viden om ældre tysk forskningshistorie og læst korrektur på litteraturlisterne,
men også ph.d. Tilde Binger og cand.theol. Mia Dyreborg Knudsen, som begge har
været tilknyttet Afdeling for Gammel Testamente i en kortere årrække og har delta-
get konstruktivt i de faglige diskussioner. Det gælder endvidere cand.mag. Martin
Ehrensvärd, der dels har deltaget i gruppearbejdet og bidraget til kapitlet om hebraisk
poesi, dels har haft ansvaret for indskrivningen af de hebraiske og græske ord samt
for transskriptionen heraf, cand.theol. Mette Boddum Behrndtz, der har læst korrek-
tur på værket, samt prof. dr.theol. Benedikt Otzen, der med stor interesse og gode
råd har fulgt projektet under hele forløbet. Den indledende del af det redaktionelle
arbejde blev til under et ophold på Tantur Ecumenical Institute, der ligger på vejen
til Betlehem, og også til dette institut og dets medarbejdere skal der lyde en tak for
god modtagelse og hjælpsomhed. 

Takkes skal også adjunkt ph.d. Pernille Carstens for forslag til omslag samt afdelin-
gens to sekretærer, korrespondent Birgit Winther-Hansen og korrespondent Bente
Langballe Kejser, der har hjulpet med at ensrette de mange computerfiler.

FO RORD
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En varm tak skal endelig lyde til følgende fonde og institutioner, der hver med deres
økonomiske bidrag har gjort udgivelsen af Dansk Kommentar til Davids Salmer mulig:

Aarhus Universitets Forskningsfond; Dronning Margrethe og Prins Henriks
Fond; G.E.C. Gads Fond; H.P. Hjerl Hansen. Mindefondet for Dansk Palæstina-
forskning og Pastor Niels Møgelvangs Litteraturfond.

Århus, den 1. juli 2002
Else K. Holt og Kirsten Nielsen
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Introduktion til Salmernes Bog
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K A P I T E L  1.  TR Æ K  A F  S A L M E F O R S K N I N G E N S  H I S T O R I E

Af Else K. Holt 
samt Pernille Carstens, Hans J. Lundager Jensen, Knud Jeppesen og Kirsten Nielsen

I sin bog Kongesalmerne i Det gamle Testamente skriver Sigmund Mowinckel:
“Videnskap er at danne et erkjendelsens ordnede kosmos av enkeltiagttagelsernes og
enkelterfaringernes lovløse kaos” (Mowinckel 1916, 3). Med disse ord fremhævede
Mowinckel klassifikationens grundlæggende betydning for videnskabeligt arbejde;
videnskabeligt arbejde har i bund og grund en ordnende funktion. Det videnskabeli-
ge arbejde med de gammeltestamentlige salmer er ingen undtagelse fra denne regel,
og vi skal i dette kapitel følge den udvikling, denne forskning har haft fra oplysnings-
tiden og fremefter. 

At studere forskningshistorie for forskningshistoriens egen skyld kan være en
ufrugtbar beskæftigelse. Det er heller ikke det, der er hensigten med dette kapitel;
men den moderne salmeforskning er ikke nogen selvberoende størrelse, og forståel-
sen af, hvad hensigten er med denne salmeforskning, er i højeste grad afhængig af en
fortrolighed med den forskning, som den ligger i forlængelse af. Vigtigst i den
sammenhæng er den formkritiske metode, som fik sin teoretiske udformning i
begyndelsen af det 20. århundrede med Hermann Gunkels og Sigmund Mowinckels
studier i salmerne og deres sociale, kulturelle og religiøse kontekst. Denne forskning
vil af naturlige årsager spille en væsentlig rolle i fremstillingen. Men også den
formkritiske forskning har sine historiske rødder, som den definerede sig ud fra og i
modsætning til, og når man studerer disse rødder, viser det sig, at det, man mente var
nyt hos Gunkel eller Mowinckel, allerede er foregrebet i de foregående 150 år. Eller
man ser, at hvad der forekommer den nutidige læser at være nyt i forhold til formkri-
tikken, allerede var tematiseret hos den ældste, kritiske salmeforskning.

De vigtigste positioner inden for salmeforskningen kan sammenfattes under de tre
nøglebegreber kategorisering, litterær sammenhæng og teologi. I dette kapitel vil
fokus især være rettet mod, hvordan den ældste forskning er relateret til de formkri-
tiske principper for salmeforskning, som blev defineret af Gunkel og Mowinckel, og
som stadig er af betydning for salmeforskningen. Derudover vil opfattelsen af
kompositionen og samlingen af Salmernes Bog blive omtalt, hvor det er relevant, for
at sætte de ældre værker i forhold til den interesse for Salmernes Bog som bog, som
er vundet frem fra 1980’erne, efter at have været næsten uden betydning siden
formkritikkens gennembrud. Også forskernes opfattelse af salmernes datering vil
blive berørt.
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Salmeforskningen fra de Wette til Gunkel
Banebrydende for den moderne, videnskabelige salmeforskning er W.M.L. de Wettes
(1780-1849) Commentar über die Psalmen.1 de Wettes inddeling af salmerne i seks
grupper ligger forbavsende tæt på Hermann Gunkels 100 år yngre klassifikation;
men kriterierne for inddelingen, salmernes indhold og karakter, er hos de Wette
noget ubestemte, idet opmærksomheden endnu ikke er rettet mod formelementer og
faste vendinger i salmerne. de Wettes seks grupper er følgende: 

hymner
nationale (historiske) salmer
Zions- og tempelsalmer
kongesalmer
klagesalmer
religiøse og moralske salmer

de Wette karakteriserer salmesamlingen som en lyrisk antologi, der i hovedsagen
indeholder “religiøse og gudstjenstlige sange”. Nogle er af almen karakter som
hymnen Sl 33, andre kan opfattes som historiske lejlighedsdigte. Men med hensyn
til at bestemme, hvilken historisk situation, der har fremkaldt den enkelte salme, er
de Wette mindre kreativ end mange eksegeter i hans samtid, der ofte temmelig
vilkårligt kæder salmerne sammen med oplysninger, hentet fra de historiske skrifter
i GT. Således satte man Sl 20 i forbindelse med Davids krig mod ammonitter og
aramæere, 2 Sam 10, fordi der i begge tekster er tale om stridsvogne! Over for den
slags forsøg maner de Wette til forsigtighed (de Wette 18364, 67) med den fornuftige
betragtning, at det er bedre at vide lidt mindre og så vide det, man ved, med større
vished. de Wette har intet imod at overveje muligheden af Davids forfatterskab til de
salmer, der tillægges ham. Men det må i hvert enkelt tilfælde overvejes nøje, om det
er tænkeligt; fx afviser han, at David skulle have digtet Sl 20, der taler om kongen.

Med hensyn til salmernes alder ser de Wette ingen grund til at drage traditionen
om Davids poetiske evner i tvivl, selv om han forholder sig kritisk til salmernes forfat-
terangivelser. Et betragteligt antal salmer henfører han til eksilsk og eftereksilsk tid -
og betoner, at det bliver de ikke ringere af! Men han vender sig skarpt imod den både
i hans samtid og eftertid udbredte antagelse af, at salmesamlingen rummer makka-
bæiske salmer. Som norm for salmernes datering forsøger romantikeren de Wette sig
med følgende: “Jo tungere og mere ubehjælpsomt i sproget, jo vægtigere, kækkere og
tæt i tankegangen en salme er, desto ældre er den; jo lettere, behageligere, mere
flydende i sproget, jo mere gennemskuelig, velordnet, glat i indholdet, jo senere.”2

Heller ikke her er der langt til Gunkel!
de Wettes yngre samtidige Hermann Hupfeld (1796-1866) udgav midt i det 19.

århundrede en meget udførlig salmekommentar, der – i et par bearbejdede udgaver –

1  de Wette 1811, 4. udgave 1836 citeres her.
2  “Je schwerer und unbeholfener in der Sprache, je gehaltvoller, kühner und gedrungener in
Gedanken ein Psalm ist, desto älter ist er, je leichter, gefälliger, fliessender in der Sprache, je
durchsichtiger, geordneter, planer im Inhalte, desto später” (de Wette 18364, 10).
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var den tyske standardkommentar frem til 1890’erne (Hupfeld 1855-62). Hans
klassifikation af salmerne har som sit udgangspunkt tre hovedkategorier: hymner og
takkesalmer, klage- og bønssalmer og didaktiske digte. Den følgende detailkategori-
sering indretter desværre så mange “skuffer”, at overblikket går tabt. Inddelingen er
indholdsbestemt og ser bort fra salmernes form og stil. Hupfelds firebinds kommen-
tar udmærker sig ved sin grundighed (dens omfang nærmer sig 2000 sider) og sin
kritiske holdning: Salmetolkningen skal frem for alt redegøre for salmernes religiøse
indhold, men på et historisk og ikke dogmatisk grundlag, og fortolkningen bør undgå
falsk opbyggelighed. Grænsen mellem gammel- og nytestamentligt må ikke
udviskes, for anstrengelserne for at finde Kristus overalt fører efter Hupfelds opfat-
telse eksegesen på afveje (Hupfeld 1855-62, bd. 4, 433).

Som de Wette betragter Hupfeld salmesamlingen som en lyrisk antologi. Også
den nøgternt kritiske Hupfeld er samtidig romantiker, og han finder i salmesamlin-
gens digte det ufordærvede, primitive folks jævnhed og oprindelighed (“Einfachheit”
og “Ursprünglichkeit”) med kraftfuldt, anskueligt billedsprog og ligefremme antro-
pomorfismer (Hupfeld 1855-62, bd. 4, 140-141). I de mere “tørre” læredigte finder
han slægtskab med profeternes religiøsitet. Men Hupfelds lovprisning gælder ikke
hele salmesamlingen. En meget stor del af den er uinspireret epigondigtning af en
eftertids små ånder, der gør oplevelsesdigtningens kraftfulde sprog til poetiske fraser.

Af historisk interesse er det angreb, som Hupfeld med bidsk polemik retter mod
de fortolkere, der mener, at salmernes forfattere har digtet dem til menigheden, til
brug ved gudstjenesten. Igen slår Hupfelds romantiske baggrund igennem, når han
hævder, at en sådan antagelse berøver salmerne “enhver følelsens og begejstringens
subjektive sandhed”.3 I øvrigt mener han, som de Wette, at salmernes datering ikke
kan bygges på deres overskrifter, men alene må ske ud fra selve salmens karakter og
eventuelle historiske angivelser, der peger mod før- eller eftereksilsk tid. Tilstedevæ-
relsen af makkabæiske salmer afviser han (Hupfeld 1855-62, bd. 4, 456-457)

Omtrent samtidig med Hupfeld udgav Franz Delitzsch (1813-1890) første udgave
af sin salmekommentar,4 der blev kritiseret skarpt af Hupfeld. I kraft af en ukritisk
tillid til traditionen ser Delitzsch sig i stand til at skitsere en salmedigtningens histo-
rie med den mosaiske tid som begyndelse og med David som højdepunkt. Eksilet
bringer en ny blomstringstid for den religiøse digtning med sig, og Delitzsch deler
ikke Hupfelds afvisning af idéen om salmer fra makkabæisk tid (Delitzsch 18733, bd.
I, 6-11). Delitzsch formoder, at behovet for en salmesamling var givet med Salomos
tempel, og at Salomo selv kan have sammenstillet en grundsamling, sluttende med
hans egen Sl 72. En anvendelig inddeling af salmerne søger man forgæves hos
Delitzsch. Salmerne opfattes som lejlighedsdigtning, og salmer, der i overskriften
bærer Davids navn, søges med stor kreativitet henført til begivenheder i Davids liv.

3  “...alle subjective Wahrheit des Gefühls und der Begeisterung” (Hupfeld 1855-62, bd. 4,
442-443).
4  Delitzsch 1859-60, 3. udg. 1873 citeres her.




