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F O R O R D  T I L  B I N D  II-III

De to bind med fortolkning af de gammeltestamentlige salmer, som foreligger her,
befinder sig i grænselandet mellem to videnskabelige genrer. På den ene side hviler
de på de indsigter, som den historisk-kritiske eksegese har nået siden oplysningstiden
og romantikken. Denne forskningstradition er i bredere kredse bedst kendt fra de
store, primært tyske, men også engelsk- og dansksprogede kommentarværker. På den
anden side lægger fortolkningerne sig også op ad en genre, som især er kendt i den
anglo-amerikanske verden, nemlig den såkaldte exposition eller netop fortolkning.

En sådan fortolkning tilstræber ikke først og fremmest at være videnskabeligt
udtømmende, men snarere at være inspiration for det videre fortolkningsarbejde,
som den enkelte bruger af værket er i gang med. Når vi har valgt denne fremgangs-
måde, skyldes det to ting. For det første, at dette værks to målgrupper, universitets-
studerende og præster, i disse år netop efterspørger hjælp til at stille spørgsmål til
teksterne snarere end at få færdige svar. For det andet, at Dansk Kommentar til Davids
Salmer udkommer i en tid, hvor den gammeltestamentlige videnskab er i stærk
udvikling og hele tiden på vej mod nye indsigter, sådan som det fremgår af indled-
ningsbindet. Når vi har valgt at færdiggøre værket nu – og ikke afvente en større grad
af konsensus blandt forskerne – skyldes det derfor ønsket om at give læseren adgang
til det eksegetiske værksted og dermed mulighed for selv at deltage i diskussionen af
og med de gammeltestamentlige salmer.

Dette udgangspunkt har betydet, at de enkelte forfattere har haft udstrakt frihed til
at give deres egen fortolkning af de enkelte salmer. Redaktionens opgave har primært
været at sørge for, at de fælles rammer, som forfatterne aftalte på de fælles møder, er
blevet fulgt. Ved læsning af fortolkningerne vil man derfor også opdage, at de enkelte
forfattere har hver deres interesseområder, som de forfølger, og af denne grund er alle
fortolkningerne signerede. Til de fælles rammer for fortolkningen hører, at der er
tilstræbt en læsning af salmerne i deres litterære kontekst, sådan som det er beskrevet
i bd. I. Derfor vil man også ofte kunne se, at den samme forfatter har behandlet en
række på hinanden følgende salmer, så en sådan sammenhæng kan komme frem.

At så mange forfattere med individuelle forskningsinteresser medvirker, betyder, at
det for overskuelighedens skyld har været nødvendigt, at alle fortolkninger har den
samme opbygning. 
1. Alle enkeltfortolkninger indledes med oplysninger om litteratur, der enten er

anvendt af forfatteren (men ikke nødvendigvis citeret), eller som anbefales til
videre arbejde. Litteraturhenvisninger anføres i kortform, og der henvises til en
samlet litteraturliste i slutningen af bd. III. For videre litteraturoplysninger
henvises i øvrigt til litteraturlisterne i Hossfeld/Zenger 1993, Hossfeld/Zenger
2000 samt Millard 1994.

2. Herefter følger, hvor det er nødvendigt, en gennemgang af de væsentligste
tekstkritiske problemer. Denne har som basis Svend Holm-Nielsens tekstkriti-
ske bemærkninger til den autoriserede danske bibeloversættelse af 1992
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(Holm-Nielsen 1997), og fortolkningen forholder sig i øvrigt til denne
oversættelse, hvor ikke andet er anført.

3. Karakteristikken behandler den enkelte salmes hovedtemaer og problemer,
dens genre, evt. religionshistorie og virkningshistorie og dens opbygning. 

4. Strukturen viser salmens opbygning i kort form og danner basis for den følgen-
de fortolkning.

5. I fortolkningen behandles enkeltspørgsmål, uden at der er tilstræbt nogen
udtømmende gennemgang af alle problemer. Vægten er lagt på centrale eller
nye spørgsmål, og der føres ikke altid nogen egentlig diskussion med andre
forskningssynspunkter.

Det er derfor også vigtigt, at læseren er opmærksom på, hvor andre synspunkter på
salmerne er at finde. For enkeltord og -begreber konsulterer man stadig bedst den
tysksprogede kommentarlitteratur som Kraus 19785, Hossfeld/Zenger 1993 og
Hossfeld/Zenger 2000; men også den engelske Anderson 1972 er god i denne
forbindelse. Søger man stof i den skandinaviske, kultorienterede tradition, henvises
der til Hammershaimb 1984 og Nielsen 1990, der dog kun kommenterer et udvalg
af salmer. Vedrørende faktuelle oplysninger om fx instrumenter eller våbentyper
henvises til Gads Bibelleksikon fra 1998. Et hyppigt forekommende udtryk som Sela
kommenteres ikke hver eneste gang, men er behandlet i bd. I, s. 68.

Ud over egentlige fortolkninger finder man indledninger til salmesamlinger som
Asafsalmerne og Korasalmerne, men også til formkritiske genrer som Jahve-kongesal-
merne og Valfartssangene (se listen nedenfor). Nogle salmer betragtes som case studies
og får derfor en mere fyldestgørende behandling end andre (se listen nedenfor). Ved
salmer, der findes flere gange, fx Sl 14 og 53, står den fyldigste gennemgang ved den
første salme. Hvor det skønnes oplysende for en salmes virkningshistorie, henvises
der til numrene i Den danske Salmebog 1953 samt til numrene i Salmebogen 2002. 

Århus den 1. juli 2002
Else K. Holt og Kirsten Nielsen

INDLEDNINGER TIL ENKELTE SALMEGRUPPER

Indledning til Salme 1 og 2 (Knud Jeppesen).
Indledning til Asafsalmerne, Sl 50; 73-83 (Else K. Holt).
Indledning til Korasalmerne, Sl 42-49; 84-85; 87-88 (Else K. Holt).
Indledning til Salme 90-92 (Knud Jeppesen).
Indledning til Jahve-kongesalmerne, Sl 93-100 (Knud Jeppesen).
Indledning til Femte Bog, Sl 107-150 (Kirsten Nielsen).
Indledning til Salme 111-118 (Bodil Ejrnæs).
Indledning til Valfartssangene, Sl 120-134 (Kirsten Nielsen).
Indledning til Salme 146-150 (Knud Jeppesen).

FORORD T IL  B IND I I - I I I
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OVERSIGT OVER SALMER, HVOR SÆRLIGE TEMAER ER BEHANDLET
(CASE-STUDIES)

Salme 1 Visdomssalme og indledning til Salmernes Bog: det almindelige, 
retfærdige menneske.

Salme 2 Kongesalme og indledning til Salmernes Bog: det udvalgte, kongelige 
menneske.

Salme 13 Individuel bønssalme.
Salme 22 Individuel bønssalme.
Salme 24 Liturgi.
Salme 26 En anklagets bøn og/eller en sygdomssalme.
Salme 33 Hymne.
Salme 37 Læredigt.
Salme 46 Zionsalme.
Salme 50 Rettergangsmotivet.
Salme 51 Bodssalme.
Salme 72 Kongesalme, tillagt Salomo.
Salme 89 Jahves brud på Davidspagten.
Salme 90 Moses som forbeder.
Salme 96 Jahve-kongesalme.
Salme 101 Kongens selvforsvar. 
Salme 104 Skabelseshymne.
Salme 105 Hymne til Jahve som historiens Gud. 
Salme 106 Vi har syndet med vore fædre.
Salme 107 Takkeliturgi.
Salme 110 Kongens genindsættelse.
Salme 118 Takkesalme.
Salme 121 En valfartssang.
Salme 137 Ved Babylons floder.
Salme 139 Den nærværende Gud.

Forfattere
Bodil Ejrnæs, Sl 22-25; 84-88; 108-109; 111-118.
Else K. Holt, Sl 26-31; 42-44; 46-48; 73-83.
Hans Jørgen Lundager Jensen, Sl 3-17; 32-41; 72. 
Knud Jeppesen, Sl 1-2; 90-106; 110; 146-150.
Kirsten Nielsen, Sl 18-21; 45; 49-71; 89; 107; 119-145.
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I N D L E D N I N G  T I L  S A L M E  1  O G  2

Litteratur 
Miller 1993. Lemche 1996. Carlson 2000. Høgenhaven 2001.

Salme 1 og 2 hører trods tydelige forskelle sammen som indledning til Salmernes
Første Bog og dermed til hele Salmernes Bog. I modsætning til de fleste andre salmer
i Første Bog, Sl 3-41, har de ingen overskrift. Selv i Septuaginta har hverken Sl 1 eller
2 overskrift, selv om de salmer, der mangler overskrift i den hebraiske bibel oftest har
det i den græske tradition, og i enkelte Septuaginta-udgaver er de to salmer trykt ud
i ét. I en tekstvariant til ApG 13,33 kaldes Sl 2,7 et citat fra den første salme, og det
har fået nogle forskere til at antage, at Sl 1 og 2 på et tidspunkt har udgjort én salme.

I Biblia Hebraica er de to salmer adskilt på samme måde som andre salmer; men
de indrammes af to sætninger, der begge begynder med ordene “lykkelig den”.
Lykke-ønskerne binder ikke blot Sl 1 og 2 sammen; ved hjælp af dem etableres en
forbindelse både til slutningen af Første Bog, Sl 41,2, og til den første af de fem halle-
luja-salmer, der udgør afslutningen på Salmernes Bog, Sl 146,5.

En sammenligning af forholdet mellem Sl 1 og 2 med forholdet mellem Gen 1 og
2-3 afslører en svag strukturlighed mellem begyndelsen af de fem Mosebøger og
begyndelsen af de fem Davidsbøger, som Salmernes Bog er opbygget af. Gen 1 og 2-
3 er meget forskellige, men de handler begge om skabelsen af den kendte verden.
Først skildres en verden, der er præget af orden, og tilværelsen er overskuelig. Tiden
kunne gå sin gang, og der var skabt et livsrum for mennesket, hvor der til enhver tid
ville være mad nok. Gud kunne konstatere, at alt var godt, Gen 1. Dernæst omtales
den skabte verden som mere og mere kompliceret. Der skulle dyrkes og vogtes fra
starten, og senere hen skulle brødet skaffes i ansigtets sved. Det kommer til oprør
mod Gud, og der opstår en rangorden mellem skabningerne; stridigheder og død var
nye muligheder i den skabte verden, der også skulle bebos på en ny måde, Gen 2-3.

Salme 1 og 2 har med livet i verden at gøre. Salme 1 handler om en overskuelig
tilværelse, hvor det går synderen dårligt, mens den retfærdige har fremgang; det er en
salme om og for den almindelige borger. Salme 2 er royalistisk og udfolder idéen om
kongens guddommelighed og verdensmagt; det er en salme om det udvalgte menne-
ske. Tilværelsen er kompliceret, og der gøres oprør. Her er der brug for regerings-
magt og straffende myndighed. Ved at være introduceret straks i de første salmer får
disse temaer en særlig vægt; de dukker da også op flere gange gennem Salmernes
Bog, uden dog at være enerådende (jf. bd. I, s. 45-50). 

Knud Jeppesen
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S A L M E 1  ( C A S E  S T U D Y )

Litteratur 
Kraus 19785. Mogensen 1984. Lemche 1996. Kirsten Nielsen 1997.

Karakteristik
Salmesamlingen åbnes med et velsignelsesønske til en anonym borger, der forventes
at følge nogle enkle livsregler. Salme 1 er en visdomssalme, der mediterer over den
retfærdiges og den ugudeliges forskellige skæbne, og den reflekterer Jahves og hans
lovs betydning herfor. Modsætningen mellem de to grupper anskueliggøres i antite-
tiske parallelismer (se nærmere bd. I, s. 72-75). Salmen hører hjemme i den såkaldt
positive visdom, der hævder, at det går den retfærdige godt og den ugudelige dårligt
her i verden. Sammen med Sl 119 udgør Sl 1 en undergruppe under visdomssalmer-
ne, der fremhæver lovens betydning i fromhedslivet (se bd. I, s. 97-100. 153-154).
Men egentlig er salmen tidløs.

Struktur
1-2 Lykke-ønske til den, der ikke følger de ugudeliges livsform, men loven.
3 Lykke-manden sammenlignes med et frodigt træ.
4-5 Den ugudelige sammenlignes med avner, der ikke består.
6 De to veje: de retfærdiges vej og de ugudeliges.

Fortolkning
1-2
Det første led i Sl 1 er formelagtigt, vyaih' yrev.a; (<ašrê hā-<îš) “lykkelig den mand/det
menneske”; på tysk taler man sommetider om en Gratulationsformel, som på dansk
kan gengives lykke-ønske. Denne type af lykke-ønske findes mest i visdomstekster
eller tekster, beslægtet hermed (jf. Saligprisningerne i Bjergprædikenen, Matt 5,3-
12); i salmerne findes den ca. 25 gange. Meningen er, at mennesket opnår velsignelse
ved at følge de anvisninger, der gives i de følgende sætninger. Dermed er en optimi-
stisk stemning slået an fra den første linje i Salmernes Bog. Det, der siges, kunne
ligeså godt have været udtrykt som en streng formaning eller et forbud, men her
understreges netop lykke og velsignelse.

Den, der modtager velsignelsen, er “en mand, et menneske”; det kunne være hvem
som helst. Salme 1 handler ikke om et særligt menneske, men om ethvert menneske,
der villigt følger Guds regler. Det, der beskrives, foregår mennesker imellem inden
for denne verdens rammer, og der er ingen teologisk understregning af, at Gud styrer
hvert skridt, mennesker tager. Verberne i v. 1 drejer sig om dagligdags handlinger: at
gå, at stå og at sidde. Verbet dm;[' (>āmad), der er oversat “at gå”, betyder “at opholde



SALME 1 (CASE STUDY)

17

sig, træde ind eller stå”, men når objektet er “en vej” har det også nuancen “at bevæge
sig”.

Men det er ikke ligegyldigt, hvor eller med hvem man går, står eller sidder. Den
vigtigste betegnelse for dem, man ikke bør omgås, er “ugudelig” [v'r"" (rāšā>), v.
l.4.5.6, dvs. en person, der handler imod Guds vilje og derfor er lovovertræder. Han
nævnes sammen med “synderen”, der bevidst undlader at følge budene, og “spotte-
ren”, der taler om Gud på en måde, Gud ikke bør omtales på. Velsignelsen og lykken
beror på, at man ikke færdes sammen med eller lytter til sådanne mennesker, men
selv viser Jahve og hans lov1 den respekt, de tilkommer, v. 2.

Grundbetydningen af det hebraiske ord hr"AT (tôrâ) er sandsynligvis “belæring”. En
anden mulig forklaring er, at ordet er afledt af et verbum, der betyder “at kaste lod”;
forklaringen skulle så være, at man oprindeligt har kastet lod i forbindelse med retsaf-
gørelser og med tiden har samlet de enkelte afgørelser i et regelsæt (se videre
kommentaren til Sl 119). Det er derfor ikke sikkert, at forfatteren af Sl 1 oprindeligt
har tænkt på en skreven lov endsige de fem Mosebøger; på den anden side er det
usandsynligt, at senere jødiske læsere har forstået ordet om andet end Moseloven.
Forholdet til loven skal være ukompliceret og præget af lyst og glæde. Ordet “glæde”
hedder #p,xe ( epæ ); med nægtelse oversættes det “ubrugelig”, dvs. at det i sig selv
betyder at udføre noget aktivt og med fornøjelse. Loven er langt fra en byrde; man
kan sammenligne det med den ny pagt, beskrevet i Jer 31. Denne pagt markerer en
ny tidsalder, hvor Jahve lover: “Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres
hjerte”; samfundet fungerer upåklageligt, og man behøver ingen gensidig belæring,
Jer 31,33-34. 

Verbet i den sidste sætning i v. 2: “de grunder på hans lov døgnet rundt” betyder
egentlig “at mumle”, dvs. de sidder for sig selv og repeterer loven og mediterer over
den bestandigt.

3
I v. 3 fortsætter den positive beskrivelse af det menneske, der får velsignelse. Det
beskrives ikke med en betegnelse, fx “den retfærdige”, v. 5-6, men med et billede, der
er beslægtet med forestillingerne om livets træ ved livets vand, Åb 22,1-2. Mennesket
sammenlignes med et frugttræ; det særlige er, at det er plantet, hvor der er rindende
vand, og derfor er i stand til at sætte frugt i høsttiden og holde på sine blade; det er
ingen selvfølge for et frugttræ, dér hvor Sl 1 er digtet.

Pointen er, at “det lykkelige menneske” ikke behøver at bekymre sig for, hvor det
skal få materiel og åndelig føde fra – det er ligeså let som i Edens have. Det kan leve
ubesværet og med held gennemføre de ting, det tager sig for. Det drejer sig om en
lykke-person: “Alt, hvad han gør, lykkes for ham”. I Jer 17,8 anvendes et tilsvarende,
men lidt mere udførligt billede om træet, der er plantet ved bækken. Det indgår i et

1 Om betydningen af ordet tôrâ for salmernes placering i Kanon og om anvendelsen af dette
ord i Salmernes Bog – herunder forbindelsen mellem Sl 1 og Sl 119, se bd. I, s. 153-154. 
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velsignelsesønske over det menneske, “som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos
ham” (jf. Sl 2,12, selv om ordvalget ikke er helt det samme).

4-5
I modbilledet sammenlignes den ugudelige med avner, som er ubrugelige i fødepro-
duktionen. Avner kan ikke bruges til noget. I Biblens billedsprog beskriver avner
unyttige og syndige mennesker, og til billedet føjes næsten automatisk, at avner tages
bort af vinden eller stormen (se fx Job 21,18; Sl 35,5). Pointen er, at avner forsvinder
så grundigt, at man ikke finder dem igen. Den, som sammenlignes med avner, har
levet forgæves. I Johannes Døbers fordømmelse af farisæerne og saddukæerne
skildres de som avner, som skal brændes “i en ild, der aldrig slukkes”, Matt 3,7-12.

Om ugudelige og syndere konstateres yderligere, at de pådrager sig dom, hvor den
retfærdige har succes. Betegnelsen for den ugudeliges modsætning er qyDic; ( addîq)
“den retfærdige”. Den gammeltestamentlige retfærdighed er ikke blot uskyldighed i
juridisk betydning, men dækker en tilstand, hvor hele livet leves i tillid til Gud og
hans lov (se Mogensen 1984).

Som sagt foregår Sl 1 i denne verden; den oprindelige mening er, at dommen finder
sted inden for historiens rammer, men det er et af de steder, hvor den græske Septu-
aginta har opfattet teksten som eskatologisk, handlende om den endelige dom (se bd.
I, s. 160). 

6
I sidste vers bevæger salmen sig uden for den menneskelige verden. For første gang i
Salmernes Bog er Jahve subjekt. Den hebraiske verbalform kommer af [d;y" (jāda>) “at
kende”. Betydningsfeltet af dette verbum er meget bredt; det dækker området fra “at
vide besked om” til “at gå ind for”, og det er i den sidste betydning, at Jahve i salmens
konklusion siges at “kende de retfærdige”.

De ugudeliges livsstil, der i salmens begyndelse var en fristelse for det almindelige
menneske, vil gå til grunde ligesom de ugudelige selv, og dermed har de retfærdige
for alvor vundet. Tilværelsen er enkel og livsforståelsen ukompliceret i en tekst, der
begynder med “Lykkelig den, som...” og undervejs opstiller de simple regler, der skal
følges.

Knud Jeppesen




