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Bilag I  
                                                DIN FATTIGES RET 

NOTER (s.1-35)  -  LITTERATURLISTE (s.35-45)  -  FORKORTELSER (s.46-48)  
 

NOTER 
NB: Når en forfatter er repræsenteret ved flere udgivelser, er ved de gentagne henvisninger  

                 det pågældende værks udgivelsesår tilføjet i parentes efter forfatterens navn. 
 
INDLEDNING 
 
1)    Britta Kyvsgaard:  ...og fængslet ta'r de sidste.  Om kriminalitet, straf og levevilkår,   
 Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1989.  
 
2)  Erhard S. Gerstenberger: Theologien im Alten Testament, Pluralität und Synkretismus  
  altestamentlichen Gottesglaubens, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2001, s.198. 
  NB: Gerstenberger fremsætter ganske vist det citerede udsagn retrospektivt "vom End- 
  punkt der Theologie der exilisch-nachexilischen Gemeinde" - hvilket dog ikke forhindrer os 
  i at finde det passende som karakteristik af Pagtsbogen fra det tidlige Israel.  
  
3)    Eckart Otto: Theologische Ethik des Alten Testaments,  Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 
 1994, s.85 f. 
 
4)    Eckart Otto: Wandel der Rechtsbegründungen in der Gesellschaftsgeschichte des antiken 
 Israel. Eine Rechtsgeschichte des "Bundesbuches" Ex XX 22 - XXIII 33, Studia Biblica,   
 E.J. Brill, Leiden 1988, s.43 f. 
 
5)    Milton Schwantes:Das Recht der Armen, Peter Lang,Frankfurt a.M 1977. 
 
6)    Die Bibel - nach der deutschen Übersetzung D.Martin Luthers.  
 Nach dem 1912 vom Deutschen Evangelischen Kirchenausschuss genehmigten Text.   
 Priviligierte Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart. 
   
7)  TANAKH, A New Translation of the Holy Scriptures according to the Traditional Hebrew 
  Text, The Jewish Publication Society (JPS), Philadelphia 1985. 
  
  Nahum Sarna: Exodus, The JPS Torah Commentary: JPS, Philadelphia 1991. 
  
  The New Revised Standard Version Bible, HarperCollins, London 1993. 
8)  La Bible de Jerusalem, Les Éditions du Cerf, Paris 1974. 
 
9)    Shalom M. Paul: Studies in the Book of the Covenant in the Light of Cuneiform and Biblical 
  Law, E.J. Brill, Leiden 1970, s.1.   
10)    Otto (1994), s.10 ff. 
 
11)  Verdenserklæringen om Menneskerettighederne,vedtaget og offentliggjort den 10. december 
  1948 af De forenede Nationers Generalforsamling (overs. af Udenrigsministeriet efter den 
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  officielle text "Universal Declaration of Human Rights"), De Forenede Nationers Informa-
  tionskontor for de Nordiske Lande, København.  
 
12)   Danmarks Gamle Love, overs.v. Erik Kroman og Stig Iuul, 3.hæfte., Gads Forlag, 
 København 1945, s.136. 
 
KAPITEL  I:   PAGTSBOGENS LITTERÆRE ART, BAGGRUND OG OPBYGNING 

  
1)    Eduard Nielsen:  De ti Bud. En traditionshistorisk skitse, Københavns Universitets Festskrift 
 i anledning af H.M. Kongens fødselsdag 11. marts 1965, s.49 note 18.  
  
2)   Hans-Wilhelm Hertzberg:  "Die Entwicklung des Begriffes mispat im Alten Testament",  
 ZAW  40/1922,  s.256-287 og 41/1923, s.16-76. 
 
3) W. Gesenius: Handwörterbuch über das Alte Testament, 14. Aufl., Verlag von F.C.W. 
 Vogel, Leipzig 1905, art. om spt, s.782f. 
 
4) James Luther Mays: Psalms, Interpretation,  John Knox Press, Louisville 1994, s.236ff. 
5) do. s.268 ff. 
6) Hertzberg, s.272 f. 
 
7) Klaus Koch:  Sdq im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung, 

Disputats ved Universitetet i Heidelberg 1953, ikke-udgivet manuskripttryk., s.79 f. 
 
8)    Eckart Otto: Rechtsgeschichte der Redaktionen im Kodex Esnunna und im"Bundesbuch". 
 Eine redaktionsgeschichtliche und rechtsvergleichende Studie zu altbabylonischen und alt-
 israelitischen Rechtsüberlieferungen, OBO 85, Universitätsverlag, Göttingen 1989, s.181 f. 
9) Eckart Otto (1994), s.23. 
 
10)  Gads Bibel Leksikon (GBL) I-II, red. Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen, 
 Gads Forlag, København 1998. 
 John Strange, "Arkæologi", GBL I, s.45-47. 
  
11) Ludger Schwienhorst-Schönberger:  (fork.: Schwienhorst-S.): Das Bundesbuch (Ex 20,22 - 
 23,33), Studien zu seiner Entstehung und Theologie, W. de Gruyter, Berlin 1990, s.260-
 268. 
12) Schwienhorst.-S., s.280. 
13) Jfr. nærv. afh. s. 24: oversigten over de gammelorientalske retssamlinger. 
14) Schwienhorst-S., s.281. 
 
15) Frank Crüsemann:  Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen 

Gesetzes, Chr. Kaiser, Gütersloher Verlagshaus, 2. opl., Gütersloh 1997, s.195 note 284. 
16) Schwienhorst-S., s.265. 
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(Kap. I) 
 
17) Albrecht Alt:  Die Ursprünge des israelitischen Rechts , 1934 (I nærv. afh. betegnet med 

forfatternavn og 1934 1)  - genoptrykt i A. Alt: Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes 
Israel I, s.278-332,  Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1953, s.290.  

18) Alt (1934 1), s.284. 
 
19) H.J. Boecker:  Recht und Gesetz im Alten Testament und im Alten Orient,  
 Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1984, s.132 f. 
 
20) Erhard Gerstenberger: Wesen und Herkunft des "Apodiktischen Rechts", WMANT 20,  
  Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1965, s.24 note 2. 
 
21) Dette blev allerede fastslået af Anton Jirku i Das weltliche Recht im Alten Testament 1927, 
 hvor han undersøgte de forskellige stilarter, som benyttes i de gl.test. lovsamlinger, jfr. Ed. 
 Nielsen (1965), s.56. 
 
22) Martin Noth: "Die Gesetze im Pentateuch. Ihre Voraussetzungen und ihr Sinn", 1940.  
 ThB 6, s. 9-141, Chr. Kaiser Verlag, München 1957, s.16 f.  

23) Gerhard von Rad: "Das formgeschichtliche Problem des Hexateuch", 1938.     
 ThB 8, Chr. Kaiser Verlag, München 1958, s.9-86. 
24)  Sigmund Mowinckel: Psalmenstudien II, Das Thronbesteigungsfest Jahwäs und der  
 Ursprung der Eschatologie, Kristiania 1922, forlag: Jacob Dybwad, s.83 f. 
25) v. Rad (1938),  s.29. 
26) Alt (1934 1), .s.327;  v. Rad (1938), s.43. 
27) Alt (1934 1), .s.327 f 
28) do. s.326f. 
29) do. s.326. 
30) do. s.327 note 1. 
31) do. s.329. 
 
32) Sigmund Mowinckel:  Psalmenstudien V. Segen und Fluch in Israels Kult und Psalm-
 dichtung, Kristiania 1924, forlag: Jacob Dybwad, s.107-109. 
33) Ed. Nielsen (1965), s.95. 
34) Alt (1934 1), s.324. 
35) v. Rad (1938), s.45. 
36) Alt (1934 1), s.330. 
37) v.Rad (1938), s.42. 

38) Eduard Nielsen:  Shechem.  A Traditio-Historical Investigation,  G.E.C Gad, København 
 1955, s. 349 og s.33 note 2.  
39) do. s.57 f. 
40) Jfr. Alt (1934 1), s. 330 note 2. 
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(Kap. I) 
41) Crüsemann (1997), s.82.  
  
42) Det er, så vidt jeg kan se, ikke muligt at gennemføre Alt.s  skarpe redaktionelle adskillelse 
 mellem de kasuistiske og apodiktiske retssætninger ved Pb.s  tilblivelse. Derimod er hans 
 sondring mellem de to begreber vigtig for forståelsen af såvel Pb som den gltst. lov-
 litteratur i det hele taget. 
 
43) Friedrich Horst: "Bundesbuch", Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG) I-VI 
 (samt registerbind), J.C.B. Mohr, Tübingen 1957-1965, - bd. I, sp.1523. 
  
44) Gerh. v. Rad:  Theologie des Alten Testaments I,  Chr. Kaiser, München 1957, s.39. 
45) H. Cazelles:  Etudes sur le Code de l'Alliance, Gabalda, Paris 1946. 
 
46) Idet Ex 23,20-33 (Jahves udsendelsestale til folket) af mange betragtes som et sekundært an-

hang, og nogle desuden anser de kultretslige bestemmelser, Ex 23,10-19, som en sen 
tilføjel-se, opstiller Boecker tre muligheder for PB.s omfang:  1) Ex 20,22 - 23,33;  2) Ex 
20,22 -  23,19;  3) Ex 20,22 - 23,9. - Selv foretrækker han den anden af disse; 
udsendelsestalen er se-kundær, mens det om kultbestemmelserne hedder: "Es spricht aber 
mehr für die Einbezieh-ung dieser Verse in das Bundesbuch als dagegen, so dass Ex 20,22 - 
23,19 als Text des Bundesbuches angesehen werden kann." - Jfr. Boecker (1984), s.117 

 
47)  Ed. Nielsen (1965), s.11. - Senere i samme afh. (s.49) lader forf. dog spørgsmålet stå åbent: 

"Lige så tydeligt det er, at en selvstændig litterær sammenhæng  sætter ind med 21,1ff., lige 
så vanskeligt er det at afgøre, hvor ’pagtsbogen’ holder op." 

 
48) Bent Mogensen: Israelitiske leveregler og deres begrundelse, G.E.C. Gad, København 
1983,   s.92. 
 
49) Cornelis Houtman: Das Bundesbuch. Ein Kommentar,  Brill, Leiden 1997, s. vii -ix. 
 
50) John I. Durham: Exodus. -World Biblical Commentary (WBC), bd. 3, Word Books, 
 Publisher, Waco,Texas 1987, s. 305 ff. 
51) H. Holzinger:  Exodus, KHCAT, Tübingen 1900, s.98 f. 
 
52) Bruno Baentsch: Das Bundesbuch Ex XX 22 - XXIII 33,  Verlag von Max Niemeyer, Halle 
 1892, s.27 ff. 
53) do. s.34 
54) do. s.54. 
55) do. s.34. 
56) do. s.37. 
57) do. s.36-38. 
58) do. s.38. 

59) do. s.35. 
60) do. s.122. 
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(KAP. I) 
61) do. s.97 ff. (citat s.99).  
 
62) Crüsemann (1997).s.138 ff. 
 
63) Vedr. tidsfæstelsen af de arkæologiske fund og  de tidspunkter, hvor de blev opdaget, henvi-
 ses til James B. Pritchard:  Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament 
 (ANET),  3. udg., Princeton University Press, Princeton 1969. 
 Ved dateringen af MAL bemærker Pritchard, at "the tablets themselves date from the time 
of  Tiglat Pilesar I in the 12th Century BC, but the laws on them may go back to the 15th 
 Century," s.180   
 
 Se endv. oversigten i W. Kornfeld: Studien zum Heiligkeitsgesetz,  Verlag Herder, Wien 
 1952, s.27, 
 

 Endv. N.P. Lemche: "Assyrien og  Babylonien", GBL I, s.54 ff,   
 samt Pernille Carstens:"Hittitiske love og historieskrivning", GBL  bd. 1, s.308. 
 
64) Alfred Jepsen:  Untersuchungen zum Bundesbuch, Verlag von W. Kohlhammer, Stuttgart 
 1927, s.55 ff og oversættelsen s.1 ff. 
65) do. s.57ff. 
66) do. s.80. 
67) do. s.68 ff.  
 
68) Ex 22,19 hører naturligt til "mot jumat-gruppen", selv om retsfølgen i det pgl. vers er en 
 bandlysning - udtrykt ved hrm i hofal impf. (jåhåram) uden inf.abs. - åbenbart fordi det her 
 drejer sig om en forbrydelse mod Gud. - Jfr. Jepsen, s.86. 
69) Jepsen, s.86. 
70) do. s.62. 
71) do. s.88. 
 
72) do. s. 9. - De angivelig senere tilføjelser (af "der Bearbeiter") markerer Jepsen i 

oversættelsen ved at sætte de  pgl. sammenhænge i alm. kursiv.  - De religiøse og etiske 
forbud (også kaldet "die israelitischen Sittengesetze" s.1 note 1) anbringer han derimod i   
s p æ r r e t  k u r s i v.  
- I modsætning til Jepsen, der anser Ex 23,6 for en deuteronomistisk tilføjelse, regner en 
nyere forsker som Schwantes Ex 23,6.11 og Amos 2,6 til de ældste vidnesbyrd om ordet 
'æbjôn, jfr. Schwantes, s.32.  

73) Jepsen, s.91 og 95. 
74) do. s.98 f. 
75) do. s.99 ff. 
76) do. s.101. 
77) do. s.90,  jfr. s.11 f. 
78) do. s.101. 
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(Kap. I) 
79) Houtman, s.25 note 43. 
80) Alt (1934 1), s.284. 
81) do. s.286. 
82) do. s.285 ff. 
83) do. s.294. 
84) do. s.296. 
85) do. s.302 ff. 
86) Ed. Nielsen (1965), s.11 note 6. 
87) Alt (1934 1), s.323. 
 
88) Det forhold, at prohibitiverne ikke først og fremmest er grammatisk, men derimod formalt 

bestemt, understreges også af Gerstenberger, der påviser, at rækkedannelsen er konstitutiv 
for de israelitiske prohibitiver, jfr. Gerstenberger (1965) s.77-88 .  Jfr. også Mogensen, 
s.210. - Den formale bestemmelse ligger således ikke i selve udtrykket "du må ikke..."(der 
jo i sig selv er helt konturløst!), men derimod i den sammenhæng, hvori det står.  

 
89)  'al  i Ex 23,1b regner Alt for en fejlskrivning af lo' . Han mener, at stedet ganske som 23,1a 
 skal forstås som lo' + impf., altså som et prohibitiv, ikke som et helt isoleret 'al + jussiv (det 
i  Ordspr. og Præd.  almindeligt anvendte vetitiv). - Dog forekommer der et sådant vetitiv med  

'al + jussiv igen allerede i Ex 23,7b - så måske var der alligevel ikke grund til at antage fejl-
skrivning i Ex 23,1b? - I stedet for den positivt formulerede formaning Ex 23,7a har dog 
også denne sætning efter Alts opfattelse opr. været formuleret som et prohibitiv. - Jfr. Alt 
(1934 1), s.315 note 2.  

 
90)  Det er en åbenbar fejlskrivning, når Alt (1934), s.317 note 1, afgrænser Dekalogen i 

Deuteronomium til "Deut. 5,6-18". Der må skulle stå: Deut. 5,6-21. 
 
91) Mogensen, s.218ff.  221ff. 229ff. - Jfr. også  note 88. 
92) Alt (1934 1), s.313. 
93) do. s.330 f. 
 
94) Sigmund Mowinckel:  "Zur Geschichte der Dekaloge", ZAW 55, 1937 (s. 218-235), s. 219 
 note 1. 
95) Gerstenberger (1965), s.24 f. 
 
96) Volker Wagner: Rechtssätze in gebundener Sprache und Rechtssatzreihen im 
 israelitischen Recht,  BZAW 127, W. de Gruyter, Berlin 1972. 
97) Wagner, s.17 ff. 
98) Alt (1934 1), s.324. 
 
99) Martin Noth: Das zweite Buch Mose, Exodus, ATD bd. 5, Vandenhoeck & Ruprecht, 
 Göttingen 1959, s.145. 
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 Martin Noth: Das dritte Buch Mose, Leviticus,  ATD bd. 6. , Vandenhoeck & Ruprecht, 
 Göttingen 1962, s.127.         

Mht. Lev 20 gælder Noths kultiske tolkning naturligvis også de med môt jûmat sidestillede  
(og formentlig yngre) formler af tilsvarende stereotype karakter: "udryddelsesformlen" (nif. 
af karat)  og "blodformlen" (demêhæm bam = "deres blod skal komme over dem selv!"). 

100) Wagner, s.27 ff. 
101) do. s. 29. 
102) Ed. Nielsen (1965), s.33. 
 
103) Georg Fohrer:  "Das sogenannte apodiktisch formulierte Recht und der Dekalog", KuD 11, 
 1965, s.49-74,  jfr. s.51, - citatet findes samme side, note 11. 
104) Wagner, s.29 og 31. 
105) do. s.33-39 (citat s. 39). 
106) Alt (1934 1), s.324. 
107) Wagner, s.3-15. 
108) do. s.62 f. 
 

109) do. s.69. - Mogensen tilråder ligeledes, at man afskaffer udtrykket "apodiktisk", især fordi 
 det bruges i flere forskellige  betydninger. Jfr. Mogensen, s. 238 
110) Alt (1934 1), s.281. 
111) do. s.307 og 331. 
112) Jepsen, s.101. 
 
113) Jörn Halbe: Das Privilegrecht Jahwes, Ex 34,10-26,  Gestalt und Wesen, Herkunft und 
 Wirken in vordeuteronomischer Zeit, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1975. 
 
114) "Das Privilegrecht Jahwes" er udtrykket for Jahves krav på enedyrkelse, som udelukker 

enhver form for tilbedelse af andre guder. Begrebet udtrykker dermed tillige Israels 
særstilling frem for alle andre folk. Disse to sider sammenfattes, idet Halbe definerer 
privilegieretten som den ret, der "in Gebot und Verbot, Mahnung und Argument den 
persönlichen Anspruch des Herrn denen festsetzt und begründet, denen das Vorrecht zuteil 
wird, im Bereich seiner Herrschaft zu leben." - Jfr. Halbe, s. 459. 

115) do. s.254 f. 
116) do. s.448 ff. 
117) do. s.483 ff. 
 
118) J. Wellhausen: Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher des Alten 
 Testaments, (1876-77), 3. oplag, Berlin 1899, Verlag Georg Reimer, s.83-86. 
119) Jepsen, s. 93 f.  
 
 Alt skriver om Ex 34,10(14)-26 , at denne text såvel i sit litterære forhold til Pb, som i sin  
 formhistoriske ("gattungsmässige") beskaffenhed viser sig som sekundært blandingsgods,  
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 ved hvis opbygning præsteligt formulerede bestemmelser har været stærkt medvirkende. - 
Jfr.  Alt (1934 1), s.317 note 1. 
120) Halbe, s.460. 
121) do. s.460. 
122) do. s.421 (skematisk fremstilling af Halbes komposition). 
123) do. s.460. 
124) Alt (1934 1), s.316, note 2. 
 
125) mekassepâ (Ex 22,17) er piel ptc. fem., så at denne sætning altså, ganske som de to følgende, 
 indledes med en participialkonstruktion. - Udtrykket mekassepâ, der for det meste (fx. DO 
92)  oversættes ved "troldkvinde", skal formentlig snarere forstås som en "forførerske",  
 jfr. min afh. s.104.  

"Band" i Ex 22,19 er en form for dødsstraf (jfr. afsnit II.4.4.1., s. 98 ff) - hvorved denne 
sætning , således som det også signaleres med dens indledende participialform, helt 
selvfølgeligt hænger sammen med de to foregående. 

126) J. Halbe, s.425. 
127) Crüsemann (1997), s.136 f. 
128) do. s.138 ff og 170 ff.  
129) do. s.195 f. 
130) do. s.179. 
131) E. Otto (1994), s.99-103. 
 

132) Jfr. Halbe, s. 227 note 15, hvor der henvises til Friedrich Horst: Das Privilegrecht Jahwes. 
 Rechtgeschichtliche Untersuchungen zum Deuteronomium,  FRLANT 45, Göttingen 1930. 
 - Genoptrykt i ThB 12, Chr. Kaiser Verlag, München 1961, s.17-154. 
133) Schwienhorst-S., a.a.s. 22f. 
 
134) J.A. Thompson: "The Book of the Covenant Ex 21-23, in the Light of Modern 

Archaeological Research". Australian Biblical Review, Official Organ of the Fellowship for 
Biblical Studies, Melbourne (ISSN: 00450308), ABR 2, 1952, s.97-107. - Jfr. C. Houtman, 
s.24, note 42. 

135) Alt (1934 1), s.330. 
136) do. s.299. 
137) Baentsch (1892), s.119-123. 
138) Jepsen, s.97 og 100. 
139) do. s.99. 
140) v. Rad (1957), s.39. 
141) F. Horst (1957), sp.1523-1525. 
 
142) Herbert Niehr: Rechtsprechung in Israel. Untersuchungen zur Geschichte der Gerichts-
 organisation im Alten Testament, StB 130, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1987, 
 s.39 f.  
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143) Schwienhorst-S., s.416. 
144) do. s.285. 
145) do. s.367 og 416 f.  
 
146) Der skelnes i forskningen som bekendt mellem Deuteronomium (5. Mos.) og den senere 

deuteronomistiske redaktion samt den dermed forbundne samling af det såkaldte 
deuteronomistiske historieværk, omfattende Dt, Jos, Dom, 1-2.Sam og 1-2.Kg (dvs. 
fortællingerne om Israels historie fra Moses' sidste levedag til babyloniernes indtagelse af 
Jerusalem). Jfr.  J. Høgenhaven: "Deuteronomisme" og "det deuteronomistiske 
historieværk", GBL I , s.129 f.  

  
147) Schwienhorst-S., s.412. 
 
148) do. s. 415-417. - Med stednavnene Horeb og Sinaj sigtes formentlig til samme lokalitet. 

Som stedet for Jahves åbenbaring og lovgivningen er Horeb særligt knyttet til 
Deuteronomium (Dt 1,2. 6.19;  4,10.15;  5,2;  9,8;  18,16;  28,69. - Jfr. endv. Ex 3,1; 17,6;  
33,6; 1. Kg 8,9; 19,8;  Sl 106,19;  Mal 3, 22). - Sinaj som åbenbaringsstedet, er især knyttet 
til Exodus (Ex 19,1-25;  24,16;  31,18;  34,2 - men forekommer også Lev 7,38;  25,1;  26,46;  
27,34;  Num 3,1.4;  9,1;  Dt 33,2;  Dom 5,5;  Sl 68,9.18;  Neh 9,13. 

149) Crüsemann (1997), s.44-52. 
150) do. s.230. 
151) do. s.215. 
152) do. s.231. 
 
153) F. Crüsemann:  "Das Bundesbuch - historischer Ort und institutioneller Hintergrund", VTS 

40, 1988, s.27-41. - Om slavetemaet: jfr. især  s.30-32 (citat: s.32) og om 
fremmedproblematikken: s.33-35 (citat: s.35).  

154) do. s.34.  
155) C. Houtman, s.26, 27 og 38. 
156) A. Jepsen, s.99ff. 
 
157) Crüsemann (1988), s.35-41. - Det skal bemærkes, at Crüsemann her ansætter kong Josafats 
 regeringsår til perioden, 868-851 f.Kr., jfr. Crüsemann (1988), s.36 - til forskel fra fx. 
 Holm-Nielsen, der regner med, at Josafat regerede i tiden 873-849 f.Kr.   
 Jfr. Sv. Holm-Nielsen: Det gamle Testamente og det israelitisk jødiske folks historie,  
 Gads Forlag, København 1987, s.139. 
 
158) P. Welten, Geschichte und Geschichtsdarstellung in den Chronikbüchern, Neukirchen 1973, 
 s.193 f - her citeret efter Crüsemann (1988), s.37. 
159) Crüsemann (1988), s.37. 
160) M. Noth (1959), s.120. 
161) Crüsemann (1988), s.38 f. 
162) do. s.40. 
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KAPITEL  II:    DEN  KASUISTISKE  RETSBOG  (Ex  21,1 - 22,19)  
1)  Jfr. Schwantes, s.91 f. 
 
2)  Cardellini, s.245  
3)  The Mari Letters, d.10, ANET, s.483. 
  The Amarna Letters, EA 289,20, ANET, s.489. 
4) Jepsen, s.76 ff. 
 
5) Alt (1934 1), s.291 ff. 
 
6) Paul, s.46 f. (Citatet i slutningen af det anførte, 'belonging to the class of freedmen', er et 
 citat, oversat fra H. Cazelles: Études sur le Code de l'Alliance,  s.45). 
 
7) N.P. Lemche: "The Hebrew Slave,"  VT  XXV, 1975, s.129-144. 
  - Jfr. endv. N.P. Lemche: "Habiru" og "Hebræer" GBL I, s.273 f og s.286 f.  
8) Otto (1994), s.85 f. 
9) Crüsemann (1997), s.183 ff og note 242 (s.184). 
10) Paul, s.50 f.  
11) Houtman, s.92 ff. 
 - Helt umuligt er det her at følge følge Baentsch, der hævder, at ha'ælohîm, Ex 21,6, skal 
 forstås "von den am Heiligthum Recht sprechenden Priestern", nemlig "vermöge des 
Sprach- 
 gebrauchs, nach dem die Obrigkeiten als Träger der höchsten Macht und gottverliehenen 
 Autorität als 'ælohîm bezeichnet werden". - Jfr. Baentsch (1892), s.61.- Senere ændrede 
 Baentsch da også dette synspunkt til følgende: "ha'ælohîm sind hier die Hausgötter oder  
 Penaten, deren Bilder an der Thür aufgestellt waren, und die man sich an der Thürgegend 
 oder in den Thürpfosten hausend vorstellte... Indem dem Sklaven das Ohr an der Thür 
 durchbohrt wurde, wurde er in ein Hörigkeitsverhältnis zu der Gottheit gebracht und so  
 der Cultgemeinschaft der Familie einverleibt." - Jfr. B. Baentsch: Exodus, Leviticus und  
 Numeri, übersetzt und erklärt, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1903, s.190. 
12) Crüsemann (1997) s.187. 
13) do. s.185. 
 
14) awêlum betyder ordret blot "mand". Men i de gammelorientalske retssamlinger betegner det 
 undertiden en mand af høj rang, en adelig, i andre tilfælde en mand af en hvilken som helst 
 klasse, høj eller lav. Hvor på rangstigen en awêlum befinder sig, må forstås ud fra den sam-
 menhæng, hvori ordet optræder. Jfr. ANET s.166, note 39. 
15) Baentsch (1892), .s.37. 
16) Crüsemann (1997), s.187. 
17) Jepsen, s.25 ff. - Cardellini, s.60. 
 
18) Først i en langt senere tradition, nemlig i HL kan slaver også på israelitisk (eller jødisk) 

grund betegnes som ejendom, jfr. Lev 25,45f. Stedet handler om slaver, som israelitterne 
køber af fremmede folkeslag eller af tilflyttere derfra. Om sådanne slaver hedder det, at 
israelitterne må beholde dem som ejendom:'ahuzzâ,  endog som evig ejendom:'ahuzzâ 
lecolam  
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.  'ahuzzâ er en i P ofte forekommende betegnelse for besiddelse, især af land. - Det 

forudsættes åbenbart også (v.46), at kun de udenlandske trælle måtte bruges til det virkeligt 
hårde slavearbejde, ligesom  det var tilladt husbonden at bruge vold over for dem. Derimod 
var det også i denne sene retsbog udtrykkeligt forbudt at anvende vold (bortset fra den 
tilladte revselse) mod israelitiske trælle, ligesom de heller ikke måtte gøres til genstand for 
handel (v.43.46).- Men uanset hvilken herkomst slaven måtte have, så fremtræder hans herre 
dog intetsteds i GT som hans bacal. Husbonden kan i forhold til slaven kun være dennes 
'adôn.   

19) Jepsen, s.25 ff. 
20)  S.M. Paul, s.54. 
 
21) Juridisk Ordbog, 3.udg. ved O.A. Borum og W.E. v.Eyben, Gads Forlag, København 1970, 
 s.227. 
 
22) Således efter Ketib:  'asær-lo' jecadah . - DO 92 følger her LXX, den aramaæiske 

oversættelse og Vulgata, der har lm. efter Qere:  'asær-lô jecadah   = "som har bestemt hende 
for sig selv." - Den sidstnævnte lm. er lectio facilior, hvilket er en god grund til med BH at 
følge Ketib. 

 
23) Således Baentsch (1892), s.15: "an ein fremdes Volk"; ligeledes Crüsemann (1997), s.185, 

og Schwienhorst-S., s.315 f. - Sidstnævnte støtter denne oversættelse med henvisning til Dt 
14,21; 15,3; 17,15; 23,21, hvor nåkrî  éntydigt betegner en udlænding. - Ligeså Cardellini, 
(s.254f, jfr. s.23), der henviser til parallel i slavehandelskontrakter fra 3.dynasti i Ur (slutn. 
af 3.årt. f.Kr), hvor det heller ikke var tilladt at sælge borgere, der var blevet slaver, til 
udlændinge. - Derimod oversætter Jepsen, s.2: "einer fremden Familie darf er sie  nicht 
verkaufen". Samme forståelse har Casuto, s.268, B.S. Childs, s.469, og S.M. Paul, s.54, 
anm.6). Disse forskere ser sætningen som en nærmere bestemmelse til det foregående 
wehæpdâh, altså løskøbelsen: "så skal han lade hende løskøbe (nemlig af hendes egen 
familie), til en fremmed familie må han ikke sælge hende."  

24) bgd be om en mands utroskab mod sin hustru, jfr. Mal 2,14.15.16. - Durham, s.307, har  den 
mærkelige eufemisme: "because he has served his relationship with her." - Andre forstår i 
nærv. tilfælde bgd be som betegnelse for brud på en ægteskabskontrakt, således Cardellini: 
"...nachdem er den (Ehe)Vertrag mit ihr gebrochen hat" s.254 f; jfr. Paul, s.54, note 7. 

 

25) conâ  (hapax leg.) gengives af de fleste oversættere og fortolkere ved "ægteskabelig 
omgang", "Beiwohnen", "ehelicher Verkehr", "intercourse" o.l.  Således Baentsch (1892), 
s.15;  Jepsen, s.2 og 28; Noth (1959), s.136; Durham, s.307; DO 92  m.fl.   

 
 Crüsemann (1997), s.185, oversætter ved "bolig" (formentlig p.gr.a. det hebr. udtryks lighed 
 med meconâ og macôn). -Paul oversætter som nævnt conâ ved "olie", jfr. Paul, s.56-61. 
26) Crüsemann (1997), s.187. 
 
27) do. s.186 f. 
28) do.s.181 ff. 
29) Schwienhorst-S., s.70-74. 
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30) Noth (1959), s.146. 
31) R.Westbrook: Studies in Biblical and Cuneiform Law, CRB 26, Gabalda, Paris 1988, s.89ff  
32) Schwienhorst-S., s.74. 
33) Houtman, s.152 f. 
34) Schwienhorst-S., s.64. 
35) Jepsen, s.32 f. 
36)  Crüsemann (1997), s.182. 
37) Jepsen, s.3 og 32 f. 
38) Cardellini, s.259f. - Houtman, s.148. 
39) Noth (1959), s.146. 
40) Durham, s.307 og 323. 
41) Westbrook, s.99 f. 
 
42) I Mesopotamien var erstatningskravet i en helt tilsvarende situation (altså hvor en oxe har 

stanget en slave ihjel) kun godt halvdelen af de 30 sekel, der iflg. Pb forlangtes i Israel. Jfr. 
CH § 252, hvor erstatningskravet er 1/3 mine sølv, hvilket svarer til ca. 16,5 sekel (idet en 
mine svarede til 50 sekel, dvs. ca. 700 g sølv). - Jfr. N. Hyldahl: "Mål og vægt", GBL II,  
s.99. - Forskellen mellem de to kulturer i dette stykke kan, alt efter om man fokuserer på 
gerningsmanden eller offeret, udlægges som et vidnesbyrd om mildere straf i Mesopotamien 
- eller om højere værdsættelse af menneskeliv i Israel. - Men vi ved dog meget lidt om 
sølvets nøjagtige værdi på hhv. Hammurapis og Pb.s tid. Det kan ikke udelukkes, at 
valutaen i mellemtiden på knap 1000 år kan have bevæget sig så meget, at en 
sammenligning slet ikke er relevant. 

 
43) W. Grundmann: Das Evangelium nach Matthäus., 4. Aufl., Evangelische Verlagsanstalt, 
 Berlin 1975, s.533.  
 E.  Schweizer: Das Evangelium nach Matthäus, .Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1977, 
 s.319. 

44) Paul Leer-Salvesen: Menneske og Straff. En refleksjon om skyld og straff som et  bidrag til
 arbeidet med straffens etikk.  Manuskripttryk. Det juridiske fakultet, Oslo 1991, s.3 og 83 ff. 
 
45) Gerhard v. Rad: Das Erste Buch Mose, Genesis,  ATD, Teilband 2/4, Vandenhoeck & 
 Ruprecht, Göttingen 1953, s.109. 
 
46) Således oversætter fx Noth (1959), s.136: "Wenn ein Mann seinen Sklaven - oder seine 
 Sklavin - mit einem Stock schlägt, so dass er unter seiner Hand stirbt, so soll er unbedingt 
 gerächt werden. Falls er jedoch einen oder zwei Tage am Leben bleibt, so soll er nicht ge- 
 rächt werden...".  - De fleste oversættelser og kommentarer lader ganske vist de to passivfor- 
 mer i v.20f gå på handlingen, jfr. fx DO 92:  så "skal det hævnes / ikke hævnes." (Under-
 streget af mig). -  Andre, fx Luther-oversættelsen, DO 31 og Durham,  s.307,  omskriver 
 passivformerne, så at gerningsmanden bliver subjekt: så "skal han straffes / ikke straffes."  
 Denne omskrivning (omtolkning!) kan støtte sig til Samaritanus, som i stedet for naqom  
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 jinnaqem og lo' juqqam i v.20f har hhv. môt jûmat og lo' jûmat, der naturligvis kun kan gå 
 på gerningsmanden. - Houtman, s.149, konstaterer uden betænkning, at "Subjekt von 

jinnaqem und naqom in 21,20 ist offensichtlich nicht der Täter und ebensowenig das 
Opfer..., sondern die Tat = der Tod des Sklaven...".  - Jeg finder ikke desto mindre Noths 
oversættelse rigtigst, netop fordi det er slavens, altså offerets krav på retsbeskyttelse, der er 
v.20's anliggende. - Denne gengivelse bekræftes f.ø. også af Gen 4,15.24, hvor det er Kain, 
hhv. Lemek, der i givet fald skal hævnes - og altså ikke det evt. drab på (eller overgreb mod) 
ham. Gen 4,24 juqqam-qajin kan kun oversættes således. 

 
47) ANET, s.167.  - Men der er uenighed om oversættelsen af CH § 21 b. Richard Haase 
 oversætter: "... vor diesem Loche töten sie ihn und durchbohren ihn."  Jfr. Richard Haase: 
 Die keilschriftlichen Rechtssammlungen in deutscher Übersetzung, Wiesbaden 1963, s.26. - 
 Paul, s.87, mener, at der er tale om "hanging of the thief in front of the breach which he 
 made."  
48)  ANET, s.162.  
 
49) K.Hj. Fahlgren: sedaka, nahestehende und entgegengesetzte Begriffe im Alten Testament, 
 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., Uppsala 1932, s.50 ff. 
50) Koch, s.94 f. 
51) Houtman, s.187. 
 
52) I den senere præstelige lovgivning er blodhævnen ikke længere  begrænset til et personligt 

mellemværende mellem blodhævner og drabsmand. Den dræbtes blod vanhelliger hele 
landet, hedder det i Num 35,33 f. Den samme forestilling findes i Dt 19,13b og formentlig 
også i Gen 4,11. - Under disse forudssætninger kan der kun skaffes landet soning ved blodet 
af den, der udgød det. 

 
53) E. Nielsen hævder, at Dekalogens bud "Du må ikke slå ihjel" (Ex 20,13;  Dt 5,17) er en af-
 kortning af et oprindelig længere bud. Han anfører, at dette iflg. K. Rabasts forsøg på en 
 rekonstruktion af "urdekalogen" har været formuleret således:  "Du må ikke ihjelslå et men-
 neske, en person" (jfr. Ex 21,12). Nielsen argumenterer selv for, at den oprindelige formule-
 ring har været: "Du må ikke udgyde din næstes blod." - Jfr. E. Nielsen (1965) s.71 og 73.  
 
54) Jfr. Crüsemann (1997), s.207: "In Ex 21,13 f wird mit "Du" die Instanz angeredet, der die 

Rechtsprechung obliegt, also ein Richter, die Ortsgemeinde oder jeder freie Israelit, der an 
solchem Verfahren teilnehmen kann. Für ihn wird Gott einen "Ort"(maqom) bereiten (sîm), 
an den der Täter fliehen darf. Und die Flucht erfolgt vor einem Dritten, der hier nur 
vorausgesetzt ist und erst in den späteren Paralleltexten explizit genannt wird (z.B. Num 
35,12; Dtn 19,6; Jos 20,3 u.a.), dem Bluträcher (go'el haddam)." 

55) Paul, s.63 
 
56) Niehr (1987), s.45. 
 
57) Gerhard Liedke: Gestalt und Bezeichnung alttestamentlicher Rechtssätze. Eine formge-
 schichtlich-terminologische Studie, WMANT 39, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 
 1971, s.133 f. 
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58) Jepsen, s.29 f. 
 
59) I nærv. afhandlings referencer til Dekalogen vil rækkefølgen af de ti bud svare til Ex 20,3-
14  (jfr. Dt 5,7-21), hvor billedforbuddet jo har sin selvstændige plads som det andet bud (Ex 
 20,4-6, jfr. Dt 5,8-10). - I Luthers katekismer blev dette bud som bekendt udeladt, hvorved 
 rækkefølgen blev forskudt og titallet kun opnået ved, at det tiende bud (Ex 20,17;  Dt 5,21) 
 blev delt i to. 
60) Alt (1934 1), s.317-320. 
 
61) E. Nielsen (1965), s.91 f. 
62) W.E. Mühlmann: "Blutrache", RGG I, sp.1331 f. 
63) G. Liedke, s.131 f. 
64) Schwienhorst-S., s.218. 
65) Liedke, s.40. 
66)  F. Horst: "Gerichtsverfassung in Israel", RGG II, sp.1428. 
 
67) E. Nielsen (1965), s.73 og 76 f. - E. Nielsen følger også budenes orden i Ex 20; Dt 5 - dog 
 med den undtagelse, at han lader 6. og 7. bud (hhv. om drab og ægteskabsbrud) bytte plads. 
-  Jfr. ovenstående note (II) 59. 
 
68) R. Albertz: "Hintergrund und Bedeutung des Elterngebotes im Dekalog", ZAW 90 / 1978,  
 s.348-374, jfr. s. 365. 
 
69) A. Jepsen, s.29 og 31. 
 
70) Liedke argumenterer for, at hele sammenhængen Ex 21,12-17 refererer til pater familias 
som  retshåndhæveren. Jfr. Liedke, s.132 f.  
71) Schwienhorst-S., s.232 f. 
72) Jepsen, s.31. 
73) Alt (1934 1) s.308-310. 
74) do. s.310, note 1. 
75)  Liedke, s.132 f. 
76) ANET, s.166. - Jfr. desuden Paul, s.65. 
 
77) A. Alt: "Das Verbot des Diebstahls im Dekalog" 1949. Genoptrykt i A. Alt: Kleine Schriften 
 zur Geschichte des Volkes Israel  I, 1953, s.333-340. 
 
78)  E Nielsen (1965), s.42. 
79) do. 
 

80) Franz Delitzsch: Sifrê Habberît Hæhadasâ, Printed for British and Foreign Bible Society, 
 Trowitzsch & Son, Berlin 1886. 
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81) Alt (1949), s.333 f og 334  note 1;   E. Nielsen (1965), s.42 og 79. 
 
82) E. Nielsen (1965), s.73 og 76 ff. - Jfr. nærv. afh., note (II) 67.   
83) Alt (1949) s.336. 
 
84) Hermann Schulz: Das Todesrecht im Alten Testament, BZAW 114, Töpelmann, Berlin 
1969,  s.61 og s.113-117.   

NB: Når Schulz i det anførste citat fra s.61, ikke tager Ex 21,15 med i den første række (21, 
12.15-17), skyldes det, at han ikke anser dette vers for "social-etisk". Han hævder 
derimod,at v.15 ganske på linje med v.12 utvivlsomt handler om drab, hvilket begrundes 
(dårligt!) med et argumentum e silentio: Hvis makkeh i v.15 havde betegnet en  mishandling 
af forældre, måtte denne have været nærmere specificeret, eller der måtte - i det mindste 
uudtalt - herske klarhed over følgen af den. - Jfr. Schulz, s.51. 

 Vedr. Gerstenbergers kritik af Schulz henvises til: Gerstenberger (2001), s.59, note 149. 
85) Schwienhorst-S., s.23. 
86) Alt (1934 1), s.311 note 2. 
 
87) Baentsch (1903), s.201. 
 
88) Alt (1934 1), s.315f. 
89) Durham, s.327f. 
90) N. Lohfink: "hrm", ThWAT III, sp.191-213, citat: sp.197.  
 
91) Johannes Pedersen, Israel III-IV, Hellighed og Guddommelighed, Povl Branner,  København 

1934 (i nærv. afh. betegnet: 1934 2), s.207. 
92) Schwienhorst-S, s.318-320. 
93) Lohfink, sp.211f.  
94) Baentsch (1903), s.201. 
95) Lohfink, sp.206f.  
96) do., sp.201.  
97) Halbe, s.154f. 
98) do., s.155. 
99) Schwienhorst-S, s.319. 
100) do., s.325. 
101) Halbe, s.416 note 18. 
102) Houtman, s.220. 
 
103) Schwienhorst-S. betegner forholdet mellem de tre sætninger Ex 22,17-19 som en 

"asyndetisk forbindelse": "Die asyndetische Verbindung der drei Sätze kann als Hinweis 
darauf verstanden werden, dass hier eine Reihenbildung beabsichtigt ist. Auf der anderen 
Seite weisen die semantischen und formalen Unterschiede auf eine relative Eigenständigkeit 
der drei Verse hin. In 22,17-19 liegt sehr wahrscheinlich keine ursprüngliche, sondern eine  
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redaktionelle Reihenbildung vor.” - Desværre forklarer Schwienhorst-S. ikke nærmere, hvad 
hensigten med denne  "relativt selvstændige" rækkedannelse måtte være - selv om han 
ganske vist med et større stikordsskema viser dens sammenhæng med Pb som helhed. -  Jfr. 
Schwienhorst-S., s.27.  

 

104) Jepsens oversættelse er interessant, men dog  næppe gangbar: "Einer Zauberin sollst du kei-
nen Unterhalt gewähren." - Noget inkonsekvent trækker han den da også senere tilbage: 
"Die Vorschrift 22,17 lässt zwei Deutungen zu: 1) Eine Zauberin sollst du nicht am Leben 
lassen,  d.h. töten.  2) Du sollst einer Zauberin nicht die Möglichkeit geben, länger im Lande 
zu bleiben dadurch, dass du sie mit deinen Gaben unterstützt. Doch dürfte wohl die erste 
Erklärung vorzuziehen sein..." - Jfr. Jepsen, s.8 og  41. 

105) Jfr. Tilde Binger: "Ba'al" og "Ugarit", GBL I, s.62 og II, s.401ff. 
  "     Pernille Carstens: "Ashera", GBL I, s.51. 
  "     N.H. Gadegaard: "Mot", GBL  II, s.89. 
 
106) Med rette gør Schwienhorst-S. opmærksom på, at Ex 22,17-19 afgrænser sig relativt stærkt 

fra den umiddelbart foranstående textenhed. Til gengæld er hans fortrinsvis sproglige argu-
mentation for den korte dødsstrafrækkes sammenhæng først og fremmest med det følgende 
afsnit ("der starke Bezug auf 22,20ff"), men også med andre dele af Pb, næppe holdbar. Han 
henviser til prohibitiv både i 22,17 og 22,20ff; kål både i 22,18 og 22,21 + "Syndese in 
22,20". - Desuden henviser han til stikordsforbindelser med sakab i hhv. 22,18 og 22,15.26 
samt især zabah i 22,19,  20,24 og 23,18). Med yderligere henvisning til paralleliseringen 
med 21,12-17 mener han det herefter sandsynliggjort, at 22,17-19 strukturelt udfylder den 
samme funktion: "So wie Ex 21,12-17 den kasuistischen Teil (21,18 - 22,16) des Bundes-
buches einleitet, so leitet Ex 22,17-19 den prohibitiven Teil (22,20 - 23,9) des 
Bundesbuches ein." - Det kan dog umuligt i sig selv være noget bæredygtigt "bevis", at der i 
meget ulige forbindelser er anvendt en prohibitiv form. Og især er det tvivlsomt at se glosen 
sakab som stikordsforbindelse, når den de anførte steder er anvendt i vidt forskellige 
sammenhænge og betydninger. Det anførte kål kan næppe heller gælde som nogen egentlig 
stikordsforbindelse. Dertil er dets anvendelse alt for almindelig. - Jfr. Schwienhorst-S., 
s.27f. 

 
107) Frank Crüsemann: " 'Auge um Auge...' (Ex 21,24f)  Zum sozialgeschichtlichen Sinn des 
 Talionsgesetzes im Bundesbuch." EvTh 47/5, 1987, s.411-426.  
 - Idet Crüsemann her, s.421, gør opmærksom på bestemmelserne vedr. slaver i slutningen af 
 de tre afsnit Ex 21,18-21. 22-27. 28-32 og sammenholder disse bestemmelser med det indle-
 dende afnit Ex 21,2-11, betegner han "das Sklavenrecht als das strukturierende Prinzip" for 
 hele kapitlet, Ex 21. 

Andetsteds giver han den nærmere forklaring, "dass der gesamte Abschnitt über Körperver-
letzungen (xxi 18-32) durch das Thema 'Sklaven' strukturiert wird. In v.18-32 werden drei-
mal nacheinander Delikte gegen Freie abgehandelt, jedesmal gefolgt von analogen oder                          
doch verwandten Fällen für Sklaven." - Men medens det, hvad de frie borgere angår, hver 
gang drejer sig om "ganz singuläre Präzedenzfälle", forholder det sig helt anderledes med 
retssætningerne vedr. slaverne: "Im Grunde wird in dieser ganzen Passage allein das 
Rechtsgebiet der Körperverletzungen an Sklaven einigermassen abgehandelt... Hier werden 
viel abstrakter und in völliger Klarheit alle wichtigen Fragen der Verletzung von Sklaven 
mit und ohne Todesfolge abgehandelt. - Jfr. Crüsemann (1988), s.30f. 
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108) Jepsen foreslår'ægrop (kun her og Jes 58,4) oversat ved "karst", dvs. en togrenet hakke. 

Jepsen henviser til stamverbet grp, der betyder feje, vende (jord). Jfr. Jepsen, s.34 note 1, og 
Noth (1959) s.136. - En anden mulighed er med LXX at gengive glosen i overensstemmelse 
med græsk pygmæ = næve (således DO 31). I den betydning forekommer den i nyhebraisk. 
Men det er dog ikke nogen særlig realistisk antagelse, at en mand, der først er kommet i 
gang med at bruge sten som våben, derefter skulle gå over til den nok så harmløse brug af 
de  

 bare næver! - DO 92 gengiver her ved "jordknold" - synonymt med "sten" i Jes 58,4; men 
 denne oversættelse er meget usikker. 
 
109) Crüsemann (1987), s.418.   
 
110) ANET, s.175 og 189. 
111) Crüsemann (1987), s.413 og s. 421.  
 
112) Kun hvor drabsofferet var en slave, kunne der ved uagtsomt manddrab kompenseres med en 
 bod (Ex 21. 32). I princippet gjaldt det samme åbenbart også, hvor slaven var offer for vold 
 med døden til følge (Ex 21,21), jfr. den nærmere redegørelse i min afh. s.72 ff.  Mord på en  

slave var derimod behæftet med ubetinget dødsstraf, evt. blodhævn (21,20 ), idet slaven iflg. 
ældre israelitisk retsopfattelse (således i Pb) agtes for et menneske og derfor aldrig kan 
betragtes eller vurderes som en handelsvare. 

113) M. Noth (1959), s.137.  
114) E.A. Speiser: "The Stem PLL in Hebrew", JBL 82/1963, s.301-306, især s.302f.  
 
115) Denne iagttagelse røber, at Speiser (jfr. foregående note) har en meget tidlig tidsansættelse 

af Pb, formentlig kort efter "Landnahme", hvorimod vi i nærværende undersøgelse regner 
med, at retsbogen snarere er blevet til i den ældre kongetid (10.-9. årh. f.Kr.). Men selv med 
Speiser's beregning vil der dog være en betragtelig tidsafstand mellem Pb og de Hettitiske 
Love, som formodentlig er samlet allerede o. 1500 f.Kr. - Jfr. Pernille Carstens: "Hittitiske 
love og historieskrivning", GBL I, s.308. 

116) Jepsen, s.4. 
117) Durham, s. 308; s. 312 note 22d; s.323. 
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149) do. s.415 og 419.  
150) Paul, s.75 (incl. note 3). 
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172) Schwienhorst-S,  s.142. 
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 dér!" - eller som en udpegning af den formodede gerningsmand: "det er ham dér!" Den, der 
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det fx fremgår af DO 92, skal erstatte med det bedste af udbyttet fra sin egen mark og 
vingård. Jfr. Samaritanus (og LXX): "Han skal ubetinget yde erstatning fra sin egen mark 
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20) do., do. 
21) Diethelm Conrad: Studien zum Altargesetz Ex 20:24-26,  disputats ved universitetet i Mar- 
 burg, manuskripttryk, Marburg 1968, s.12 og 19. 
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 dine får og dine oxer." - Måske er også de to første led af v.24b, altså om offerarterne, sekun-
 dære i sammenhængen. Begge offerarter hører hjemme i den litterære tradition om pagtslut-
 ningen, jfr. E. Nielsen (1955), s.61, og Conrad, s.61.    
 

46) Jfr. Conrad, s.32f. 
47) Baentsch (1903), s.188. 
48) Conrad, s.35f. 
49) do. s.16. 
50) do. s.18 og 55f. 
51) do. s.78. 
52) do. s.85-89 og s.96. 
53) Johs. Pedersen (1934 2), s.167.  
54) ANET, s.524 sp.1, s. 164 sp.1 og  s.178 sp.1.  
55) Således Baentsch (1903), s.187.  -  Jfr.  Jepsen, s.12: "an jedem Ort..." - Samaritanus  
 udelader kål tillige med den flg. bestemte artikel og har altså blot bammakôm. Peshitta nøjes 

med at sløjfe artiklen, så der kommer til at stå bekål-makôm:  "på ethvert sted" - og har 
dermed den text, som de fleste oversættelser har valgt at følge, men som dog også kan 
forsvares ud fra MT. 

56)  Conrad, s.6. 
57) E. Nielsen (1955), s.57 note 1. 
58) Conrad, s.11.  -  Jepsen, s.53. 
59) Johann Jakob Stamm: "Zum Altargesetz im Bundesbuch", ThZ  1/1945, s.304-306.  
 
60) HL.s "alterlov" (Lev 17) indeholder (i modsætning til alterloven i Pb og DtL) ikke noget 
 sådant velsignelsesmotiv. 
61) Det kan diskuteres, om det er berettiget at regne Ex 22,28-30 med til "de sociale 
beskyttelses- 
 love", Ex 22,20 - 23,9*, hvorfor den sidstnævnte større perikope markeres med *. - Begrun-
 delsen for, at jeg regner v.28-30 med i denne sammenhæng, gives i afsnit III.3.4.1. 
62) Crüsemann (1997), s.214. 
63) do. s.215. 
64) Baentsch (1903), s.206. 
65) D. Kellermann: "gûr", ThWAT  I, sp.983-991. - Jfr. især sp.983-986. 
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66) do. sp.983f, jfr. C. Berg: Græsk-Dansk Ordbog, Gyldendals Forlag, København 1885, 
 s.479 (art.om métoikos). 
67) Kellermann, sp.985. 
68) do. sp.990.  
69) do. sp.985. 
 

70) Martin Buber:  Zwei Glaubensweisen, (1. opl. 1950), 2. opl.,Verlag Lambert Schneider 
 GmbH, Gerlingen 1994, s.73 ff. 
71) do. s.75f. 
 

72) Th.C. Vriezen: "Bubers Auslegung des Liebesgebots, Lev. 19,18 b", ThZ 22/1, 1966,   
 s.1-11,  s.7. 
73) do. s.5 f. 
  

74) V. Tranholm-Mikkelsen: "Du skal elske din næste i stedet for dig selv", Præsteforeningens 
 Blad (Rosenvængets Hovedvej 19, 2100 København Ø), 2002/28, s.645 f.  
75) Udtrykket "etnisk" er her anvendt i snæver betydning som en racemæssig bestemmelse. Jeg  
 medgiver, at det almindeligvis tillige indbefatter et folks kulturelle særpræg og dets sprog. 
76) Geert Hallbäck: "enker", GBL  I, s.175. 
  

77) ANET, s.173 f og s.197 f. - En del af de pgl. love i CH, navnlig § 178-184, gælder dog ikke 
 enker i egentlig betydning, men ugifte præstinder, nonner og tempelskøger. 
78) Jepsen, s.42. 
79) do. s.43. 
80) Houtman, s.227. 
81) Schwienhorst-S., s.336 f. 
82) do. s.342 f. 
 

83) Desuden er jnh hif. karakteristisk i forbindelser som Lev 25,14.17, hvor det angår det indbyr-
 des forhold mellem israelitiske landsmænd, samt Dt 23,17, der handler om, hvordan man 
skal  forholde sig til en tilløben slave, der er rømmet fra sin tidligere herre. 
 

84) Houtman, s.229. -  Jfr. Schwantes, s.62 note 3:  oversigt over ændringsforslag i Ex 20,24. 
85) Houtman, s.233. 
86) Schwantes, s.63. 
87) Jfr. do. s.64. 
 

88) Job 24,9b:  wecal-anî  jahbolû ("mod den fattige laver de udpantning") ændres af de fleste 
 oversættelser (bl.a. DO 31 og 92) til: wecul-anî  jahbolû ("hjælpeløses spædbørn tager de som 
 pant"). - Lutherbibelen er blandt de få, der holder sig til MT, med gengivelsen: "und macht 
die  Leute arm mit Pfänden." 
89) salmâ  (overbeklædning, kappe) er en ret ofte forekommende variant af simlâ. - I Ex 22,25 f 
 findes begge udtryk. 
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90) H.J. Boecker: Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament, WMANT, bd.14,  2.opl., 
 Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1970, s.61-66. 
91) v.Rad (1953), s.86. 
92) do. s.179. - Jfr. også v.Rad (1957), s.161 note 31. 
93) Boecker (1970), s.64.  -  v.Rad (1953), s.86. 
94) Boecker (1970), s.64-66. 
95) O. Grether: "Die Bezeichnung 'Richter' für die charismatischen Helden der vorstaatlichen  
 Zeit", ZAW 57/1939, s.110-121. 
96) Boecker (1970), s. 65 note 6. 
97) Mogensen, s.97. 
98) do. s.98. 
99)  Hvor vi i oversættelsen af Ex 22,22 bruger plur. "dem / de", har MT distributiv sing.: "ham /  
 han". 
100) Mogensen, s.101 f. 
 

101) Når afsnittet 22,20 - 23,9 mærkes med *, skyldes det, at det måske ikke er umiddelbart indly-
 sende, hvordan man kan henregne de kultisk orienterede vers, Ex 22,27-30, til denne retseti-
 ske perikope. At det ikke desto mindre også her giver god mening at følge den overleverede 
 text i dens disposition, begrundes i det flg. afsnit, III.3.4. 
102) Baentsch (1903), s.203. 
103) Jepsen, s.11. 
104) Niehr (1987), s.52. 
105) Noth (1959), s.152. 
106) Schwienhorst-S., s.362 ff. 
107) do. s.364-366. 
108) Crüsemann (1997),  s.253 f. 
109) do. s.252. 
110) do. s.254. 
111) Schwienhorst-S., s.369 - med henvisning til Cazelles, s.85. 
112) Baentsch (1903), s.203 og s.89 f. 
 

113) Mika kan regnes med til profeterne i Nordriget, for så vidt som en del af hans virke har 
fundet  sted dér i tiden før Samarias fald 722. 

 Mika 6,6-8 er næppe et principielt "antikultisk" udsagn. Det er iflg. sammenhængen vendt 
 imod den énsidige og overdrevne tillid til kulten ("væddere i tusindtal og oliestrømme i titu- 
 sindtal") - på bekostning af den retskaffenhed og kærlighed, som Jahve frem for alt kræver. -
 Men netop i den forbindelse nævnes ofring af den førstefødte (søn) som den helt utænkelige 
 mulighed.  
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114) H. Niehr: "nasî’ ", ThWAT  V/1986, sp.650. - Her dokumenteres det i ø., at nasî' er bevidnet 
 i et brev fra Hammurapi til hans vasal, Samas-Hazir, at der i Mari optræder flere personer, 
der betegnes som nasî', og at ordet desuden forekommer i assyriske lovtexter fra 11. årh. 
f.Kr.   

115) Jepsen, s.45. 
 

116) G.A. Chamberlain: Exodus 21-23 and Deuteronomy 12-26:  A Form Critical Study,  
 Dissertation, trykt som manuskript, Boston 1977, s.140. 
117) Otto (1988), s.10f. og s.82 note 43.   
118) Schwienhorst-S., s.368. 
119)  do. s.372. 
120) Jfr. Houtman, s.259;  endv. Noth (1959), s.152. 
121) Schwantes, s.57 f. 
122) Gesenius, art. om sacar I, s.781 sp.1. 
123) do. s.781. 
124) Schwantes, s.110. 
125) Niehr (1987), s.108 f. 
 

126) Kirsten Nielsen: Ruth - A Commentary, OTL, Westminster John Knox Press, Louisville, 
 Kentucky  1997. 

 Det er Kirsten Nielsens pointe vedr. den afsluttende slægtstavle, Ruth 4,18-22, at denne fak-
 tisk er fortællingens udgangspunkt: "It must further be emphasized that the story of Ruth has 
 not been supplementet with a genealogy, as many scholars believe. The genealogy is in fact 
its basic premise and starting point." Jfr. s.27 og s.96. - Den vigtigste begrundelse er, at  
velsignelsen af Boaz i sidste del af fortællingen, udtrykker ønsket om, at hans slægt må blive 
som Perez' slægt (Ruth 4,12). Dermed bliver Perez' slægtstavle (v.18-22) udgangspunktet 
for hele Ruthnovellen, jfr. s.97. - Fortællingens hovedtema, nemlig Guds udvælgelse af 
Davids  moabitiske formor, Ruth, og dermed af David selv, samt slægtstavlen, der 
fremhæver Boaz  og især David, begrunder den antagelse, at hensigten med Ruths Bog 
er at forsvare Davidsdynastiets position i en politisk krise, hvor den blev draget i tvivl, jfr. 
s.25-28. - Kirsten Nielsen argumenterer for den mulighed, at bogen derfor må dateres til 
tronfølge-striden mellem Rehabeam og Jeroboam I (1.Kg 11,26 - 12,33), jfr. s.25f og s.99. 

 Jfr. tillige Kirsten Nielsen: "Ruth, Ruths Bog", GBL II, s.235.  
127) Jfr. Köhler, s.149 - hvor han oversætter Sl 1,5a "Die Gottlosen dürfen in der 
Rechtsgemeinde 
 nicht aufstehen." - Köhler tager dermed afstand fra Luthers (eskatologiske) oversættelse, 
"sie  bestehen nicht im Gericht", som DO 31 fulgte. (DO 92 har den noget slørede formulering: 
 "Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen".) 
128) Jfr. Kirsten Nielsen (1997), s.84-90. 
  "    Otto (1994), s.57-61. 
129) Jfr. Liedke, s.84. 
130) Jfr. Köhler, s.151 - og Koch, s.77. 
131) Jfr. v. Rad (1957), s.368 ff. 
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132) Koch, s.76-78, jfr.s.41. - Jfr. Johs. Pedersen: Israel I, Sjæleliv og Samfundsliv, Povl Bran-
 ner, København 1934 (i nærv. afh. betegnet med forfatternavn og 1934 1), s.262 ff, hvor 
 Johs. Pedersen udvikler sin tese om retfærdigheden som "den sjælelige Egenskab i Kraft af 
 hvilken Freden hævdes". Tesen hviler på, hvad  Pedersens selv kalder sin "psychologiske  
 Grundopfattelse", hvorefter den rette handling med retfærdigheden som forudsætning skabes  
 af "Sjælens Helhed".  
 NB: Koch har dog ikke ret i, at GT aldrig bruger udtrykket sopet saddîq, men kun sopet 
 sædæq, dvs."Richtender in Gemeinschaftstreue" (jfr. Koch, s.78). Sl 7,12 betegner nemlig 
 Gud som en sopet saddîq, altså "en retfærdig dommer". I Sl 9,5, som Koch bruger til 
begrun- 
 delse for sin påstand, skriver MT rigtignok sopet sædæq, men Peshitta derimod sopet saddîq 
.  I dette tilfælde bør man dog nok med Koch  foretrække MT som lectio difficilior. 
 

133) v.Rad (1957), s.373-375. - I samme forbindelse retter også v.Rad - ligesom Koch (jfr. nærv. 
 afh. s.217 samt foranstående note) - sin kritik imod Johs. Pedersens opfattelse af sjælen som 
 sæde for retfærdigheden; "denn Pedersens Grundthese von der næpæs als dem Sitz der 
sedaqâ lässt sich so aus dem AT nicht beweisen." s.373f note 13. 

134) Jfr. Köhler, s.151. 
135) Vedr. den her anvendte rækkefølge af de ti bud, se note (II) 59. 
136) Mogensen, s.93. 
137) Schwienhorst-S., s.380 f. 
138) Houtman, s.259. 
139) Jfr. Mogensen, s.104. 
140) Jfr. Gesenius, s.753 sp.1. 
141) Mogensen, s. 99. 
142) Koch, s.76-78 
143) Det sidste udtryk i Sl 35,12, sekôl lenapsî er helt uklart. - Oversættelsen i DO 92 "de lurer på  

 mit liv" er vel en mulighed - jfr. versio syriaca, der gengiver verbet ved et udtryk svarende 
til   perdiderunt:   "de ødelægger / dræber (mit liv)". - Det bedste bud på en oversættelse 
af stedet  har dog  nok Jerusalembibelen, der fastholder betydningen af sekôl = 
"barnløshed", men bruger det i overført betydning: "ma vie devient stérile" ("mit liv bliver 
goldt"). 

  
144) Mogensen gør opmærksom på, at rabbîm, som vi her har valgt at oversætte ved "flertallet", 
 også kan betyde "store", "mægtige", således Job 35,9. - Jfr. Mogensen, s.146 note 48. 
145) Gerstenberger (1965), s.83. 
 
146) debar-sæqær (23,7a) er her gengivet ved "løgnagtig procedure". Advarslen kan nemlig ikke 
 betyde, at man skal holde sig borte fra retssagen som sådan, hvorved man jo kun ville lade 
 den uskyldigt anklagede hjælpeløs i stikken. - Det første we   i 23,7b er forstået explikativt, 
da  den sætning, som det indleder, føjer sig som en forklaring til den foregående. 
147) v. Rad (1957), s.371 note 10. 
148) E. Otto (1994),  s.68. 
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149) Schwantes, s.56 og s.s. note 7. 
150) Jfr. do. s.16 ff ("Begriffuntersuchung"). 
151) do. s.56. 
152) Gerstenberger (1965),  s.83. 
 

153) Baentsch (1903), s.205, hvor det om Ex 23,3 hedder: "Forderung der Unparteilichkeit,  vgl. 
 Lev 19,15, wo der entsprechende Passus sich jedoch nicht auf den dal, sondern den gadôl 
 bezieht, der möglicherweise auch hier gemeint war..." 
 Samme korrektur (men uden spørgsmålstegn) hos Jepsen, s.9 og (s.s.) fodnoten til Ex 23,3. 
154) Gerstenberger (1965), s.83. 
155)  Schwantes, s.55. 
 

156) Schwienhorst-S., s.382 f. - Han støtter sig her til Otto (1988), der fremsætter den samme 
 påstand. - Jfr. Schwienhorst-S. s.383 note 24. 
157) Schwantes, s.60 og s.118-122. 
158) do. s.56. 
159) Jfr. v.Rad (1953), s.149 f - især vedr. Gen 14,14 f. 
160) Schwantes, s.71.  
161) Jfr. Schwantes, s.66-75. 
162) do. s.73. 
163) do. s.60. 
164) Jfr. do. s.159-164 (citat: s.163). 
165) do. s.32. 
166) Baentsch (1892),  s.43 og 53. 
167) Noth (1959), s.153. 
168) E. Nielsen har påvist, at forbudsstilen i Dt 22,1.4 er sekundær: "Den apodiktiske form ser  
 ud til at være disse love påtvungen; for efter sit indhold er v.1 såvel som v.4 kasuistisk.... At 
 den kasuistiske stil er den oprindelige, ses for v.1's vedkommende også deraf, at dette vers 
 efterfølges af en række nærmere bestemmelser, som det så ofte er skik i kasuistiske lovpara-
 graffer, i modsætning til hvad der præger den apodiktiske ret med dens rækker af 
ligestillede,  korte sentenser." - Jfr. E. Nielsen: "Du må ikke binde munden til på en okse, når den 
tær- sker." Hilsen til Noack (festskrift til B. Noack, 22. aug. 1975), red. af N. Hyldahl og E. 
 Nielsen, G.E.C. Gad, København 1975, s.181-193, s.182 f.  
169) Halbe, s.430. 
170) Crüsemann (1997),  s.223 og 306, jfr. s.220. 
171) Otto (1994), s.100 f. 
172) Houtman, s.265. 
173) Halbe, s.431. 
174) Houtman, s.268. 
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175) Vedr. spørgsmålet, om Ex 22,28-30 kan regnes med til de "sociale beskyttelseslove", Ex 
 22,20 - 23,9 *, henvises til afsnit III.3.4.1., s.212-214. 
176) Otto (1994), s.101. 
177) E. Nielsen (1965), s. 95. 
178) I sin tidligste skikkelse har sabbaten formentlig været en lunarisk fest, en fejring af 
nymånen,  
 som sabbaten derfor ofte nævnes sammen med, jfr. 2.Kg 4,23;  Jes 1,13;  Am 8,5;  Ez 46,3. 
 Om det oprindelige formål med sabbaten skriver Baentsch, at det i hvert fald ikke var hvilen 

 (fra arbejdet), og da slet ikke hos de hebraiske nomader, hvis disse i det hele taget havde 
kendt sabbaten, hvad han betvivler. Han mener derimod, at israelitterne snart efter 
bosættelsen i Kana'an har indført sabbaten som en kultisk festdag, der ikke i sig selv indebar 
noget påbud om hvile. Tværtimod kan man konstatere, at det i den ældste tid har været skik 
og brug at benytte sabbaten fx til rejser, som der jo ikke var tid til i hverdagen (2.Kg 4,23). - 
Jfr. Baentsch (1903), s.182. 
 E. Nielsen gør opmærksom på den vigtige skelnen mellem helligdag (dvs. festdag) og 
tabudag og mener, at sabbatens oprindelse snarere skal søges i tabu-forestillinger. Han 
erklærer sig som tilhænger af den tese, som Eerdmann og Budde fremsatte, at sabbaten i 
forhistorisk tid var en tabudag hos den kenitiske stamme, der iflg. traditionen fortrinsvis 
bestod af smede. Herefter skal det oprindelige sabbatsbud have bestået i forbudet mod at 
tænde ild (Ex 35,3: "I  må ikke tænde ild på sabbaten i nogen af jeres bosættelser"; jfr. Num 
15,32ff - om manden,  der blev dødsdømt for at samle brænde på sabbaten). - Den tidligste 
formulering af det fjerde bud har derfor iflg. E. Nielsens rekonstruktion lydt således: "Du må 
ikke udføre arbejde på sabatten." - E. Nielsen (1965), s.86, jfr. s.73.   

 Baentsch.s og E. Nielsens opfattelser udelukker ikke nødvendigvis hinanden. Sidstnævnte er 
 således åben for tanken om sabbatens "oprindelige sammenhæng med månens faser og den 
 babyloniske sjapattu-dag" (jfr. E. Nielsen (1965), s.86). - Men hvis sabbatens oprindelse 
skal  søges i tabu-forestillingen og dermed i forbudet, må man sige, at denne opfattelse har holdt 
 sig stærkt i live endnu i efterexilsk tid, hvor forbudet mod enhver form for beskæftigelse er 
 det mest fremtrædende motiv i sabbatsbestemmelserne og indskærpes med dødsstraf som 
 sanktion for overtrædelse (Ex 31,13-17; 35,2;  Jer 17,21-27;  Neh 13,15-22). 
 

179) Schwantes, s.75 f. 
180) Schwantes anser 'æbjonê  cammæka, Ex 23,11 for en partitiv genitiv, jfr. a.a. s.76 note 2. 

181) Jfr. E. Nielsen (1965), s.40. 
182)  do. s.39 f. 
  

183) E. Drewermann: Der tödliche Fortschritt. Von der Zerstörung der Erde und des Menschen 
im Erbe des Christentums, 2. opl., Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 1982, s.100. 
 Trods Drewermanns generelle afvisning af, at Bibelen befatter sig med et etisk forhold til 
naturen og især til dyrene, er der dog én væsentlig bibelsk scene, der i så henseende finder 
nåde for hans aggressive kritik, nemlig den fortælling, som han kalder "den jahvistiske 
urhistorie". Med udgangspunkt i Gen 2,15 ff skriver han bl.a.: "An dieser Stelle des 
Schöpfungsanfangs greift der Jahwist das weltweit verbreitete Mythem von der Einheit 
zwischen Mensch und Tier auf... (Gen 2,19)." Dette tema i den bibelske skabelseshistorie 
betegner Drewermann til gengæld som "deutlich unhebräisch"! - Jfr. Drewermann, s.104. 

 
184) Eduard Nielsen (1975), s.181 f. 
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185) do. s.185 ff og s.191 f. 
 
186) E. Drewermann: Die jahwistische Urgeschichte I-III (hhv. i exegetisk, psykoanalytisk og 
 filosofisk perspektiv), 1. og 2. opl., Paderborn 1977-1980. - (Med udtrykket "den jahvistiske 
 urhistorie" mener forf. Gen 2,4b-25).  
187) Schwantes, s.76. 
188) Noth (1959), s.154. 
189) Otto (1994), s.101 f. 
190) Noth (1959) s.156. 
191) Durham, s.334. 
192) Houtman, s.323-325. 
 
193) J.W. Goethe (under pseudonymet, "en landsbypræst i Schwaben"): Zwo wichtige bisher 

 unerörterte biblische Fragen, zum erstenmal gründlich beantwortet von einem 
Landgeistlichen in Schwaben. Lindau am Bodensee. 1773. -  

 Her citeret efter Goethe-udgaven, Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, 28. au-
 gust 1949,  bd.4,  Der junge Goethe,  v/ Ernst Beutler, Artemis-Verlag , Zürich 1953, s.139-
 149.   
 

194) do. s.143 f. 
 

195) do. s.144 f. 
 

196) Vedr.  Goethes hebraiskkundskab henvises til P. Boerners Goethe-bog, hvor det oplyses, at 
 Goethe (f. 1749) allerede fra 1755 modtog privatundervisning  af huslærere i 
barndomshjem- met i Frankfurt a.M. Her blev han først og fremmest oplært i "die Schönen 
Wissenschaften",  dvs. latin og græsk, dernæst fransk, engelsk og italiensk, siden tillige 
hebraisk, således at han  allerede som 10-årig beherskede alle disse sprog.  Hånd i hånd med 
denne omfattende uddan- nelse gik en intensiv religiøs opdragelse, hvortil naturligt hørte 
regelmæssig deltagelse i guds- tjenesten og især daglig læsning i Bibelen, Gammel såvel som 
Ny Testamente.   
  - Jfr. Peter Boerner: Johann Wolfgang Goethe in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten,  
 Rowohlts Monographien, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1964, 
 s.15 f og s.152. 
197) Durham, s.333. 
198) do. s.333. 
199) Jfr. Noth (1959), s.154. 
200) do. s.155. 
201) do. s.217. 
202) Crüsemann (1997),  s.254. 
203) Halbe, s.459. 
204) Otto (1994), s.99-103. 
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1) ANET, s.161 og s.177-180. 
2) Otto (1989), s.7;  (1994), s.102 og 232. 
3) Noth (1959), s.156. 
4) do. s.156. 
5) do. s.140. 
6) Halbe, s.377 ff. 
7) do. s.371-373. 
8) do. s.379. 
9) do. s.375f. 379. 
10) do. s.373-375. 
11) do. s.492 f. 
12) Durham, s.336. 
13) Noth (1959), s.157. 
14)  Houtman, s.339. - H. forsvarer f. ø. den traditionelle oversættelse af hassircâ,  nemlig "gede-   

 hamse" (koll.), idet han henviser til, at en særlig stor hvepseart (Vespa orientalis) 
forekommer  hyppigt i Palæstina såvel som i Orienten i øvrigt. Han anfører desuden 
vidnesbyrd om, at den i oldtiden har været anvendt i krigsførelse - fx ved at man har kastet 
et helt hvepsebo ind i fjendens lejr! - Dog vil han ikke helt udelukke oversættelsen 
"Bestürzung" (eller "modløshed", som der står i DO 92). - Jfr. Houtman, s.333ff. 

15) do. s.339. (hvor Houtman f.ø. selv bruger udtrykket "ethnische Säuberung"). 
16) do. s.340. 
17) Halbe, s.485. 
 
KONKLUSIONEN 
1) Vi lader i denne forbindelse den uægte afslutning, "epilogen" Ex 23,20-33, ude af betragt- 
 ning (jfr. afsnit IV.1, s.266 ff).  
2) Jfr. afsnit I.2.1.6. 
3) Vedr. diskussionen om talionslovens rette afgrænsning i Pb henvises til II.5.3.2. 
4) Der kan nok i et par afsnit af den kasuistiske retsbog (jfr. Ex 21,18.22) indledes generelt 
med  
 vendingen: "Når mænd kommer op at slås...", men en sådan udtryksmåde er undtagelsen, og 
 strax når der i det følgende er tale om hhv. voldsoffer og gerningsmand, præsenteres perso-
 nerne typisk singulært. 
5) Jfr. II.5. s.111 samt note (II) 107. 
6) Vedr. den tilsyneladende spænding mellem disse to vers, Ex 23,3 og 6 henvises til afsnit  
 III.3.5.2., s.237ff. 
7) Jfr. s.148. 
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 gren, Stuttgart 1973-1989, W. Kohlhammer. - (ThWAT). 
 

  
ANVENDTE FORKORTELSER 

1.  Almindelige forkortelser        
a.a.  -  anførte arbejde inf.  -  infinitiv 
a, b, c eller d. efter en versangivelse betegner vers- inf.abs./cstr.-absolutus/constructus                   
 del, medens f i sådanne tilfælde altid betegner i ø.  -  i øvrigt 
          inkludering af det (ff: de) følgende vers. jfr.  -  jævnfør  
afh.  -  afhandling lm.  -  læsemåde 
anf.  -  anførte m.a.  -  min anmærkning  
bd.  -  bind m.a.o.  -  med andre ord   
do.  -  ditto (fx: samme forfatter som foran nævnte)              mask.  -  maskulinum               -  
dvs.  -  det vil sige (- i citater forekommer: i.e.= id est)         m.fl.  -  med flere                                                     
ed.  -   edidit / editio                                                               mht.  -  med hensyn til 
endv.  -  endvidere                                                                 MT  -  den masoretiske text 
fem.  -  femininum                               m.v.  -  med videre 
f  -  følgende vers (eller side)        nif.  -  nifal 
ff  - de følgende vers (eller sider)        NT  -  Ny Testamente 
flg.  -  følgende          ntl.  -  nytestamentlig 
forts.  -  fortsat / fortsættelse              nærv.  -  nærværende 
forf.  -  forfatter          opl.  -  oplag 
fx  -   for exempel          osv.  -  og så videre 
f.ø.  -  for øvrigt              par.  -  parallel(ler) 
Gesenius  - Wilh. Gesenius: Hebr. und aram. Hand-     pass.  -  passiv 
         wörterbuch über das AT (se litteraturliste)          perf.  -  perfektum 
GT  -  Gammel Testamente                    pers. - person (grammatisk)       
gtl.  -  gammeltestamentlig         pgl.  -  pågældende 
hap.leg.  - hapaxlegomenon                                                  p.gr.a.  -  på grund af 
hebr.  -  hebraisk                                           ptc.  -  participium   
hif.  -  hifil                      red.  -  redigeret / redaktion  
hhv.  -  henholdsvis                                                    s.  -  side  /  s.s.  -  samme side  
hof.  -  hofal                                      sing. - singularis                                          
iflg.  -  ifølge                                sp.  -  spalte                                     
imp.  -  imperativ                                                                   udg.  -  udgivet / udgave                  
impf.  -  imperfektum                    v.  -  vers 
            vedr.  -  vedrørende                      
2. Betegnelser for videnskabelige tidsskrifter og samleværker 

ABR  -  Australian Biblical Review 
ANET  -  Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament 
ATD  -  Das Alte Testament Deutsch 
BEvTh  -  Beiträge zur Evangelischen Theologie 
BWANT - Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament 
BZAW  -  Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 
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CRB  -  Cahiers de la Revue biblique 
EvTh  -  Evangelische Theologie 
FRLANT  -  Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 
GBL  -  Gads Bibel Leksikon I-II (1998) 
GDB  -  Gads Danske Bibel Leksikon I-II (1965) 
JBL  - Journal of Biblical Literature and Exegesis 
JPS  -   Jewish Publication Society 
KHCAT  -  Kurzer Hand-Commentar zum Alten Testament 
Klio  -  Klio. Beiträge zur Geschichte 
KuD  -  Kerygma und Dogma 
OBO  -  Orbis biblicus et orientalis 
OTL  -   Old Testament Library 
RGG  -  Die Religion in Geschichte und Gegenwart  I-VI (samt registerbind) 
StB  -  Stuttgarter Bibelstudien 
TANAKH  -  TNK = tôrâ  nebî'îm  ketûbîm (JPS-oversættelsen af den hebraiske bibel) 
ThB  -  Theologische Bücherei 
ThZ  -  Theologische Zeitschrift 
ThWAT  -  Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament  I-VI 
VT  -  Vetus Testamentum 
VTS  -  Vetus Testamentum Supplements 
WBC  -  World Biblical Commentary 
WMANT  -  Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 
ZAW  -  Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 
ZEE  -  Zeitschrift für evangelische Ethik 

 NB: Vedr. forlagsoplysninger om fagtidsskrifter henvises til S. Schwertner: Abkürzungs- 
 verzeichnis, Theologische Realenzyklopädie (TRE), Berlin / New York 1994. 
 

3.  Betegnelser for de gammelorientalske lovsamlinger  
CE  -  Codexn Eshnunna   GAL  -  den gammelassyriske lov 
CH  -  Codex Hammurapi   HtL  -  de hittitiske love 
CLI  -  Codex Lipit Ishtar   MAL  -  de midtassyriske love  
CU  -  Codex Urnammu   SL  -  de sumeriske love 
 

4.  Betegnelser for gammeltestamentlige lovsamlinger og retsbøger 
 

Dekalogen  -  De ti Bud  (Ex 20,3-17;  Dt 5,7-21) 
DtL  -  Deuteronomium-loven  (Dt 12 - 27) 
HL  -  Hellighedsloven  (Lev 17 - 26) 
Pb  -  Pagtsbogen  (Ex 20,22 - 23,33) 

 

5:  Betegnelser for hebraisk bibeludgave og klassiske bibeloversættelser samt for   
     de enkelte bibelske skrifter              
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BH  -  Biblia Hebraica Stuttgartensia  
LXX  -  Septuaginta 
Peshitta  -   den syriske bibeloversættelse 
Samaritanus  -   Den samaritanske Pentateuk 
 

Gen  -  Genesis (1. Mosebog)    Jer  -  Jeremias' Bog            
Ex  -  Exodus (2. Moseborg)    Thr  -  Threni (Klagesangene)     
Lev  -  Leviticus (3. Mosebog)              Ez  -  Ezekiels Bog    
Num  -  Numeri (4. Mosebog)              Dan  -  Daniels Bog    
Dt  -  Deuteronomium (5. Mosebog)   Hos  -  Hoseas' Bog    
Jos  -  Josvabogen     Joel  -  Joels Bog    
Dom  -  Dommerbogen                Am  -  Amos' Bog    
Ruth  -  Ruths Bog     Ob  -  Obadias' Bog   
1.Sam  -  1. Samuelsbog    Jon  -  Jonas' Bog   
2. Sam  -  2. Samuelsbog    Mi  -  Mikas Bog   
1.Kg  -  1. Kongebog     Nah  -  Nahums Bog     
2.Kg  -  2. Kongebog     Hab  -  Habakkuks Bog   
1.Kr  -  1. Krønikebog               Sef  -  Sefanias' Bog  
2.Kr  -  2. Krønikebog               Hag  -  Haggajs Bog   
Ezra  -  Ezras Bog     Zak  -  Zakarias' Bog 
Neh  -  Nehemias' Bog               Mal  -  Malakias' Bog   
Est  -  Esters Bog        
Job  -  Jobs Bog                 Mt  -  Matthæusevangeliet   
Sl  -  Salmernes Bog     Mk  -  Markusevangeliet  
Prov  -  Proverbia (Ordsprogenes Bog)  Lk  -  Lukasevangeliet 
Qoh  -  Qohelet (Prædikerens Bog)   Acta  -  Apostlenes Gerninger         
Cant. -  Canticum (Højsangen)              (NB:  Fra Ny Testamente er kun  
Jes  -  Jesajas' Bog               citerede skrifter nævnt) 
      
   
P.s.: 
 *      ved en perikope i indholdsoversigter m.v. betegner, at den pgl. perikopes indhold ikke  
         fuldt ud svarer til det (eller dækkes af det), som dens overskrift eller betegnelse angiver. 
=/=    paralleltegn. 

  


