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1 INTRODUKTION 

Hvis man vil læse Det Gamle Testamente på originalsproget, så skal man selvfølgelig have styr på 

hebraisk. Har man det, kan man komme langt – men ikke hele vejen! Dele af Det Gamle Testamen-

te er nemlig ikke skrevet på hebraisk, men på aramæisk, et andet af oldtidens semitiske sprog. Det 

drejer sig nærmere bestemt om dele af Ezras Bog (Ezra 4,8-6,18 og 7,12-26) og dele af Daniels Bog 

(Dan 2,4-7,28). Desuden er der et enkelt vers på aramæisk midt inde i det hebraiske i Jeremias’ Bog 

(Jer 10,11).1 Hvis man vil kunne læse og forholde sig kritisk til disse tekster, er det altså nødvendigt 

at supplere de hebraiskkundskaber, som alle teologer formodes at tilegne sig, med et kendskab til 

aramæisk. Og det er heldigvis ikke nogen uoverkommelig udfordring! Hebraisk og aramæisk er 

nært beslægtede sprog, og derfor er det forholdsvist simpelt at give sig i kast med de aramæiske 

dele af Det Gamle Testamente. Der er træk ved sproget, der kan virke fremmedartede for en, der er 

vant til hebraisk. Det gælder først og fremmest ordenes lydlige struktur og vokalisering, den be-

stemte artikel (som er efterstillet som på dansk og ikke foranstillet som på hebraisk) og dele af ver-

balsystemet (som ikke omfatter de såkaldte “konsekutive” verbalformer, der er så karakteristiske for 

hebraisk). Desuden er en del af ordforrådet anderledes. På langt de fleste områder kan man dog sag-

tens tage det med sig, som man kender fra hebraisk. For det første vil man kunne nikke genkenden-

de til meget af ordforrådet, idet mange ord simpelthen hedder det samme som på hebraisk eller af-

viger fra deres hebraiske modstykker på helt systematisk og forudsigelig vis. For det andet er de to 

sprogs grundlæggende grammatiske struktur i vid udstrækning så forholdsvist ens, at man kan gen-

bruge meget af det, man har lært på hebraisk, når man skal læse aramæisk. 

Uden for Bibelen findes der masser af tekster på aramæisk, og når man har lært at læse bibelsk ara-

mæisk, er det ret enkelt at sætte sig ind i de særtræk, der kendetegner de forskellige typer ikke-

bibelsk aramæisk, der er overleveret fra oldtiden. Så er vejen pludselig åben til et hav af spændende 

materiale – f.eks. aramæiske inskriptioner og breve fra forskellige perioder og områder og de om-

kring 15% af Dødehavsrullerne, der er affattet på aramæisk. Også de senere perioder i det aramæi-

ske sprogs historie vil være lettere at gå til, når man har et fundament i bibelsk aramæisk, så man 

f.eks. kan kaste sig over studiet af den store kristne litteratur, der er overleveret på klassisk syrisk. 

Denne bog er tænkt som en introduktion til aramæisk, med fokus på den form, sproget har i de ara-

mæiske dele af Det Gamle Testamente. Det vil være en fordel at have et vist kendskab til hebraisk, 

                                                           
1 Endvidere kalder Laban i 1 Mos 31,47 “vidnestendyngen” Jegar-Sahaduta på aramæisk (א ֲהדּותָׂ  mens ,(ְיַגר שָׂ

Jakob kalder den Gal’ed (ַגְלֵעד) på hebraisk. 
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idet der løbende henvises til træk, der enten kendes fra hebraisk, eller som tværtimod afviger fra 

det, man er vant til på hebraisk.  

Bogens struktur er følgende: I resten af kapitel 1 gives en kort præsentation af det aramæiske sprogs 

historie og forhold til de andre semitiske sprog, og i kapitel 2 opridses nogle væsentlige træk ved 

sprogets lydlige side. Derefter giver kapitel 3 en oversigt over den bibelskaramæiske grammatik i 

store træk, hvorefter kapitel 4 indeholder en grundigt kommenteret gennemgang af det aramæiske 

vers i Jeremias’ Bog (Jer 10,11) og den aramæiske del af Daniels Bog (fra Dan 2,4 til Dan 7,28). 

Kapitel 4 indeholder også en oversigt over brugen af aramæisk i Ezras Bog samt en kort diskussion 

af de aramæiske Dødehavsruller med et kommenteret uddrag af Genesisapokryfen. Kapitel 5 er en 

komprimeret ordliste over alle ord, der forekommer i teksterne i kapitel 4, og i kapitel 6 præsenteres 

et udvalg af litteratur til fortsat studium af aramæisk. 

1.1 Aramæisk – slægtskabsforhold og historie 

Aramæisk hører til den semitiske sprogfamilie, som består af en lang række mere eller mindre nært 

beslægtede sprog, herunder f.eks. hebraisk, fønikisk, ugaritisk, arabisk og akkadisk. At sprog er 

beslægtede betyder, at de er forskellige udviklinger af et fælles udgangspunkt. Med andre ord: De 

nedstammer fra et ursprog, der med tiden blev delt i dialekter, der udviklede sig i forskellige retnin-

ger og endte med at afvige så meget fra hinanden, at man klassificerer dem som forskellige sprog.2 

For de semitiske sprogs vedkommende kaldes ursproget ursemitisk (eller protosemitisk).  

Ursemitisk er ikke direkte overleveret, men det kan rekonstrueres i sine grundtræk ved sammenlig-

ning mellem de semitiske sprog, der faktisk har efterladt sig vidnesbyrd, som moderne forskere kan 

undersøge. De ældst overleverede semitiske sprog (de østsemitiske) er bevidnet i materiale, der 

rækker helt tilbage til omkring 2500 f.Kr., og det betyder, at ursemitisk må tænkes at være blevet 

talt endnu tidligere. Der findes forskellige bud på, hvor sproget blev talt, f.eks. Syrien, Arabien eller 

et sted i Afrika. På et endnu højere plan er semitisk en del af den sproglige storfamilie, der kaldes 

                                                           
2 Om man skal kategorisere to sprogtyper som forskellige sprog eller som dialekter af ét og samme sprog, er 

notorisk vanskeligt at afgøre. Tradition, historiske og sociale forhold samt eksistensen af en skriftnorm spil-

ler ind. En kendt definition tilskrives gerne en tilhører til et af Max Weinreichs foredrag. Han sagde efter 

sigende på jiddisch: ט  a shprakh iz a dialekt mit an armey un) ַא שּפרַאך איז ַא דיַאלעקט מיט ַאן ַארמיי און ֿפלאָׂ

flot: “Et sprog er en dialekt med en hær og flåde”). Især det med flåden er næppe strengt nødvendigt, men 

forbindelsen til det historisk-politiske er god nok. Fra et rent sprogligt synspunkt er det afgørende kriterium 

for, om noget er dialekter af samme sprog eller forskellige sprog, graden af gensidig forståelse, men også det 

er svært at afgøre og kan variere fra person til person. 
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afroasiatisk. Ud over semitisk inkluderer denne familie oldtidens egyptisk (inklusiv det senere 

sprogtrin koptisk), berbersprogene i Nordafrika, chadsprogene (bl.a. hausa, der især bliver talt i Ni-

geria og Niger) og kushitisk (f.eks. somalisk), samt – ifølge nogle forskere – en gruppe, der kaldes 

omotisk, og som nogle henregner til kushitisk. Hvis man skulle prøve at rekonstruere det fælles 

afroasiatiske udgangspunkt for alle disse sprog, ville man skulle rigtig langt tilbage i tiden, og man-

ge af disse sprog er så dårligt overleveret, at udforskningen af dem og rekonstruktionen af afroasia-

tisk endnu ikke er nået så langt, som man kunne ønske sig. 

Når man sammenligner de semitiske sprog, er det tydeligt, at nogle af sprogene hører tættere sam-

men end andre. To eller flere sprog kan være fælles om bestemte sproglige nydannelser, som ikke 

findes i andre sprog, og på baggrund af dette er det muligt at inddele sprogfamilien i undergrupper. 

Så får man et stamtræ, der kan se ud som nedenfor (der har været flere forskellige opfattelser af 

detaljerne, men nedenstående model vil være forholdsvist ukontroversiel blandt nutidens forskere). 

Ursemitisk 

 

Vestsemitisk   Østsemitisk 

Moderne sydarabisk Etiopisk Centralsemitisk 

Eblaitisk Akkadisk 

 

Nordvestsemitisk Arabisk (nordarabisk) Oldsydarabisk 

 

Aramæisk     Sam’alisk Ugaritisk  Kana’anæisk 

Stamtræ over den semitiske sprogfamilie 

De fleste af grupperne på stamtræet indeholder yderligere undergrupper, der ikke er vist i skemaet. 

Moderne sydarabisk omfatter en række små sprog, der endnu tales forskellige steder i det sydlige 

Arabien, og som ikke er nært beslægtet med det, vi normalt bare kalder arabisk (nordarabisk). 

Nordarabisk omfatter på sin side også en lang række moderne dialekter, der til dels er temmelig 

forskellige, men som bindes sammen af et fælles skriftsprog (standardarabisk, der ligger tæt op ad 
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klassisk arabisk). Den etiopiske gruppe indeholder både det klassiske etiopiske skriftsprog (geʽez) 

og flere sprog i forskellige undergrupper, som tales den dag i dag (bl.a. amharisk). Oldsydarabisk er 

også en samlebetegnelse for flere sprog eller dialekter, og akkadisk deles gerne i en assyrisk og en 

babylonsk gruppe. Kana’anæisk omfatter en hel række sprog, hvoraf hebraisk er det bedst bevidne-

de; de andre sprog i gruppen (fønikisk, moabitisk og et par andre) er kun overleveret i forholdsvist 

beskedent omfang. En del af grupperne uddøde helt allerede i oldtiden, mens andre har nulevende 

repræsentanter: moderne sydarabisk, etiopisk, (nord)arabisk, kana’anæisk (i form af moderne hebra-

isk) og aramæisk. 

Den aramæiske gruppe indeholder flere forskellige dialekter eller sprog. Det, vi sammenfatter som 

aramæisk, er bevidnet i en lang række geografisk, kronologisk og religiøst/kulturelt betingede vari-

anter gennem en imponerende lang periode: De tidligste oldaramæiske vidnesbyrd stammer fra før 

år 900 f.Kr., og de moderne aflæggere af sproget bliver endnu talt den dag i dag, selvom deres aktu-

elle betingelser ikke er særligt gunstige.  

Der findes flere forskellige måder at inddele den aramæiske sproghistorie på. Et bud er følgende, 

som stammer fra Joseph Fitzmyer: 

Oldaramæisk (ca. 925-700 f.Kr.). 

Rigsaramæisk (ca. 700-200 f.Kr.). 

Middelaramæisk (ca. 200 f.Kr.-200 e.Kr.).  

Senaramæisk (ca. 200-700 e.Kr.).  

Moderne aramæisk (fra ca. 700 e.Kr. og frem).3 

Inden for disse perioder optræder sproget i forskellige geografiske varianter. Teksterne fra den 

oldaramæiske periode (ca. 925-700 f.Kr.) består af inskriptioner fundet på en række lokaliteter med 

forskellige mere eller mindre markante særtræk. I den rigsaramæiske periode (ca. 700-200 f.Kr.), 

som på engelsk kaldes “Imperial Aramaic” eller “Official Aramaic” og på tysk “Reichsaramäisch”, 

                                                           
3 Fitzmyers inddeling findes på side 60-62 i hans artikel “The Phases of the Aramaic Language” (se littera-

turlisten bag i bogen). En alternativ inddeling kan findes f.eks. hos Beyer (The Aramaic Language: Its Di-

stribution and Subdivisions). Han taler om “Old”, “Middle” og “Modern Aramaic”, hvor “Old Aramaic” så 

underinddeles i “Ancient” og “Imperial Aramaic”, og hvor “Middle Aramaic” sætter ind senere og nærmest 

svarer til senaramæisk ovenfor. 
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udvikler der sig imidlertid en slags standardsprog. Aramæisk havde på dette tidspunkt spredt sig 

langt uden for sit oprindelige kerneområde, som primært lå i nutidens Syrien samt Jordan og Liba-

non. Det blev nu brugt vidt og bredt i et stort geografisk område i den nære orient og havde fået 

status af lingua franca, altså et sprog, der benyttes som fælles kommunikationsmiddel af mange 

mennesker med forskellig sproglig baggrund. Tidligere havde et andet semitisk sprog, nemlig akka-

disk, udfyldt denne rolle. Man kan også støde på ordet koiné-sprog som beskrivelse af aramæisk i 

denne periode (med et udtryk lånt fra det vidt udbredte fællesgræske sprog i den hellenistiske perio-

de). Dette standardaramæiske sprog blev brugt som (ét ud af flere) administrationssprog i både ba-

byloner- og perserriget, og det er grunden til, at det kaldes rigsaramæisk. De fleste overleverede 

tekster på denne type aramæisk er fra den persiske periode og stammer primært fra den egyptiske 

del af riget. 

For en teolog er det måske især interessant, at aramæisk i kraft af sin enorme udbredelse også blev 

et jødisk sprog, der kunne bruges ved siden af hebraisk. Hebraisktalende mennesker må fra tidlig tid 

have været i kontakt med aramæisk, og man kan se mange spor af aramæisk indflydelse i hebraisk. 

Ud over de egentlige aramæiske passager i Det Gamle Testamente findes der også masser af ara-

mæismer, dvs. aramæisk påvirkning i tekster, der ellers er skrevet på hebraisk. Det kan dreje sig om 

låneord eller mere indirekte påvirkning på det grammatiske/syntaktiske område. Tidligere har man 

ofte antaget en forbindelse mellem aramæismer i bibelske tekster og datering af disse til eksilets tid 

eller senere, hvor aramæisk indflydelse formodes at være blevet langt stærkere, men de to sprog må 

have været i nær forbindelse også i tidligere tid (jf. Bibelens egne traditioner om patriarkernes til-

knytning til aramæerne, som findes i 1 Mos 28,5 og 31,20 og især 5 Mos 26,5). Under alle omstæn-

digheder er der ikke nogen automatisk korrelation mellem en teksts affattelsestid og forekomsten af 

bestemte sproglige træk. Det er dog klart, at når jøder kom til at leve rundt omkring i det store om-

råde, der havde aramæisk som fælles kommunikationsmiddel, ville de med tiden have stadig større 

tendens til at tage dette sprog til sig som både tale- og skriftsprog. Hebraisk skrift – altså det, vi 

normalt kalder hebraiske bogstaver – er også overtaget fra aramæisk som erstatning for den ældre 

fønikiskafledte skrift, der blev brugt i de tidlige hebraiske inskriptioner. Et godt eksempel på, hvor-

dan jøder tog aramæisk til sig, er dokumenterne fra det femte århundrede f.Kr. fra det jødiske sam-

fund i militærkolonien på Elephantineøen i Egypten. De er ikke skrevet på hebraisk, men på aramæ-

isk, og det gælder også de breve, som jøderne dér skrev til myndighederne i Jerusalem.  

Det var ikke kun hebraisk, der blev påvirket af aramæisk. Der skete også det omvendte, idet aramæ-

isk blev påvirket af at blive taget i brug som jødisk religiøst sprog. En sådan “judaisering” indbefat-
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ter selvfølgelig primært lån af særligt jødisk ordforråd inden for det religiøse område i jødiske ara-

mæiske tekster, men også visse grammatiske træk. På hebraisk markeres objektet som bekendt ger-

ne med partiklen ֵאת eller   ־תא , og på aramæisk findes der en helt tilsvarende partikel med formen 

תיָׂ  , som dog ikke forekommer tilnærmelsesvist så hyppigt, som den gør på hebraisk. Når den i nogle 

aramæiske tekster alligevel bruges meget ofte, er det muligt, at det i det mindste delvist kan skyldes 

indflydelse fra hebraisk sprogbrug, hvis det drejer sig om tekster skrevet af jøder, som må formodes 

at have været velbevandrede i hebraisk litteratur. 

Når jøder brugte aramæisk til at udtrykke sig litterært, var udgangspunktet det standardiserede, litte-

rære sprog i den rigsaramæiske periode. Dette litterære sprog levede videre i den middelaramæiske 

periode (ca. 200 f.Kr.-200 e.Kr.), som omfatter den hellenistiske og romerske tid. Efterhånden som 

tiden gik, kom den løbende udvikling i det talte sprogs lokale varianter til at sætte sig spor i det 

aramæiske standardsprog. Det betyder, at man i den middelaramæiske periode kan inddele sproget i 

en række afvigende typer fra forskellige steder, hvor der er fundet inskriptioner (bl.a. nabatæisk og 

palmyrensk). De aramæiske dele af Daniels Bog samt de aramæiske Dødehavsruller fra Qumran 

kategoriseres gerne som hørende til den middelaramæiske periode, og det samme gælder nok spro-

get i nogle af de aramæiske (af og til ret frit fortolkende) oversættelser af Det Gamle Testamente, de 

såkaldte targumer. Det aramæiske i Ezras Bog opfattes derimod gerne som mere klassisk rigsara-

mæisk. 

De aramæiske Qumrantekster udgør ikke noget helt ensartet korpus. De forskellige tekster kan have 

forbindelseslinjer til andre slags aramæisk med forskellig kronologisk og geografisk baggrund. 

Overordnet set er der dog tale om forskellige mere eller mindre klassiske former for standard litte-

rært aramæisk i den form, som dette sprog havde fået i den hellenistiske periode. Steven Fassberg 

kalder sprogtypen “Standard Literary Jewish Aramaic” og viser, at sproget i rullerne er påvirket 

både af det litterære aramæisk i ældre kilder og af sporadiske indslag af sproglige træk, der må have 

været under udvikling i de talte palæstinensisk aramæiske dialekter.4 I afsnit 4.4 præsenteres nogle 

uddrag fra en af Dødehavsteksterne, den såkaldte Genesisapokryf. 

I Det Nye Testamente findes der sporadiske indslag af aramæisk inde midt i de græske tekster. Det 

drejer sig om enkelte ord og udtryk, der ofte umiddelbart efter oversættes til græsk, og formålet er 

formentlig at give fremstillingen et skær af lokalkolorit og autenticitet. I den historiske virkelighed, 

                                                           
4 Se side 76-77 i Fassbergs artikel “Salient Features of the Verbal System in the Aramaic Dead Sea Scrolls” 

(se litteraturlisten i kapitel 6). 
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der skal forestille at ligge bag de nytestamentlige beretninger, har aramæisk ganske givet været en 

del af hverdagen, men forsøgene på at rekonstruere en aramæisk original bag evangelierne eller at 

slutte tilbage til det, man forestiller sig, har været Jesu egne ord på aramæisk, kan næppe føre til 

pålidelige resultater. Flere steder omtales de aramæiske udtryk for øvrigt med termen Ἑβραϊστί, “på 

hebraisk”, selvom der henvises til ord, der i nogle tilfælde tydeligvis er aramæiske (hvilket kan ses 

på den karakteristiske aramæiske efterhængte bestemte artikel, f.eks. i Joh 19,13 og 19,17). For de 

græskskrivende nytestamentlige forfattere og deres intenderede publikum var det åbenbart nærlig-

gende at behandle de to beslægtede sprog som hørende til samme kategori. Et par bemærkninger om 

nogle interessante eksempler på aramæisk i Det Nye Testamente findes i note 11 i afsnit 3.3.4 og i 

note 28 i afsnit 3.4.3.2. 

I den senaramæiske periode (ca. 200-700 e.Kr.) fortsættes opsplitningen af aramæisk, så de forskel-

lige varianter af sproget kommer til at afvige stærkere fra hinanden. Der er mere eller mindre udtal-

te forskelle mellem sproget blandt jøder, kristne, mandæere og andre grupper. Mod vest har man 

jødisk palæstinensisk aramæisk (i den jerusalemitiske Talmud og i targum- og midrashlitteratur), 

samaritansk aramæisk og kristent palæstinensisk aramæisk. Østpå findes der jødisk babylonsk ara-

mæisk (i den babylonske Talmud), mandæisk og syrisk. Syrisk (som ikke må forveksles med det 

arabisk, der tales i vore dages Syrien) er overleveret i en omfattende kristen litteratur, og der skelnes 

mellem en østlig og en vestlig dialekt, som er overleveret i tre forskellige noget afvigende skriftty-

per. 

I løbet af den senaramæiske periode blev aramæisk gradvist fortrængt af arabisk og andre sprog, og 

i moderne tid tales der kun aramæisk i meget begrænsede dele af sprogets tidligere udbredelsesom-

råde. De overlevende lommer af aramæisk – i mindre områder i nutidens Syrien, Tyrkiet, Irak og 

Iran – kom til at afvige fra hinanden i langt højere grad, end tidligere tiders aramæiske dialekter 

havde gjort. Det kan bl.a. skyldes, at man ikke længere havde noget fælles aramæisk skriftsprog, der 

kunne virke som samlende faktor, og at de forskellige udgaver af aramæisk i forskellige områder 

blev udsat for forskellige grader af påvirkning fra de omgivende fremmede sprog som arabisk, kur-

disk osv. I hvert fald er der blandt de moderne aramæiske “dialekter” ikke nødvendigvis mulighed 

for gensidig forståelse, hvorfor man bør tale om separate sprog. Den reelle udbredelse af disse sprog 

er noget usikker grundet de aktuelle forhold i Mellemøsten, og en del af dem, der talte sprogene, har 

givetvis forladt deres oprindelige områder. 
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2 LIDT OM SKRIFT OG LYD 

For så vidt angår selve skriftsystemet, er det forholdsvist enkelt at give sig i kast med de aramæiske 

dele af Bibelen, hvis man er vant til at læse bibelsk hebraisk.  

Konsonanterne er som på hebraisk: א = ’ (’alef, en art strubelukkelyd, der i praksis tit ikke udtales); 

 ṭ (emfatisk = ט ;ḥ (ca. som det tyske ch i Nacht) = ח ;z (stemt s) = ז ;w = ו ;h = ה ;d = ד ;g = ג ;b = ב

t, som vi oftest udtaler som almindeligt t); י = y (som dansk j); כ (finalt ך) = k; ל = l; מ (finalt ם) = m; 

 ;ʽ (ʽayin, en strubelyd, som vi i praksis normalt bare udtaler ligesom ’alef) = ע ;s = ס ;n = (ן finalt) נ

 ,q (emfatisk k-lyd = ק ;ṣ (emfatisk s, som vi normalt udtaler som ts) = (ץ finalt) צ ;p = (ף finalt) פ

der i praksis udtales som almindeligt k); ר = r; ש = ś (oftest udtalt som almindeligt s); ׁש = š (udtales 

sh); ת = t.  

Vokaltegnene er også de samme, som kendes fra hebraisk (her illustreret i forbindelse med konso-

nanten ַק  :(ק = qa;  ָׂק = qā/qå;  ֵק = qe;   ק = qæ;  ִּק = qi;   ק = qu;   ק = qo;  ְק = qǝ/q (šǝwa; kort “mumle-

vokal” eller vokalløshed);  ֲק = qa;   ק = qæ;   ק = qå (de tre sidste er korte “mumlevokaler”). 

I det store og hele fungerer skriftsystemet på samme måde i de to sprog. Konsonantteksten er ældst, 

mens vokaltegnene først er blevet nedfældet i senere tid af de lærde masoreter. I selve konsonant-

teksten er der nogle af konsonantbogstaverne, der har tabt deres konsonantiske værdi og er taget i 

anvendelse som vokaler (matres lectionis). De udtrykker så sammen med de masoretiske vokaltegn 

forskellige vokallyde, efter omtrent samme principper som på hebraisk. ו bruges i forbindelse med u 

og o; י i forbindelse med i og e; א og ה finalt i forbindelse med ā og e (og ה også sjældent i forbin-

delse med finalt æ, א sjældent med o; א findes også i forbindelse med e inde i ord). F.eks. kan qo 

skrives קֹו og qi י  .bruges קּו for qu kan den særlige kombination ;קִּ

Som man kender det fra hebraisk, bruges den lille prik dageš til at markere forlængede/fordoblede 

konsonanter og lukkelydsudtale af de såkaldte begadkefat-bogstaver פ ,כ ,ד ,ג ,ב og ת, mens fravær 

af dageš i disse bogstaver indikerer hæmmelydsudtale. Med dageš: ּב, b, ג, g, ד, d, ּכ, k, ּפ, p, ּת, t. 

Uden dageš: ב, v, ג, “blødt” g (ofte bare udtalt som almindeligt g), ד, “blødt” d som i engelsk that 

(men ofte udtalt som almindeligt d), כ, som ch i tysk Achtung, פ, f, ת, som i engelsk think (men ofte 

udtalt som almindeligt t).  

En prik, der ligner dageš, men kaldes mappiq, bruges også i finalt ה for at markere, at det skal udta-

les konsonantisk. 
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En mindre forskel, man bør være opmærksom på, er, at de ultrakorte vokaler a, æ og å ( ק   ,ֲק og   ק) 

bruges i lidt flere sammenhænge end på hebraisk, hvor de primært forekommer i forbindelse med 

laryngaler. 

Hvis man vover sig væk fra bibelsk aramæisk og f.eks. vil læse nogle af de aramæiske Dødehavs-

ruller, inskriptioner eller Elephantinebreve, er der selvfølgelig hverken dageš eller vokaltegn at be-

kymre sig om. Ligesom ikke-masoretiske hebraiske tekster består disse forskellige dokumenter kun 

af konsonantbogstaverne, med varierende brug af matres lectionis. 

På det lydlige område er der generelt tale om en ret høj grad af overensstemmelse mellem hebraisk 

og aramæisk, for så vidt angår konsonanterne. Hvis begge sprog har bevaret det samme nedarvede 

ord som betegnelse for en ting eller begreb, genfinder vi i mange tilfælde de helt samme konsonan-

ter begge steder. Det gælder i verbalrødder som f.eks. אכל, “spise”, אמר, “sige”, לבׁש, “tage (tøj) 

på”, נפל, “falde”, נתן, “give”, ענה, “svare”, פתח, “åbne”, קום, “rejse sig”, קרא, “kalde, læse”, ׁשאל, 

“spørge”, og ׁשמע, “høre”, eller i ord som f.eks. ן ב  ת ,”sten“ ,א ֶ֫ יִּ ְך ,”hus“ ,ַּבֶ֫ ל  ם ,”konge“ ,מ ֶ֫  ,”med“ ,עִּ

og ן ר  ֶ֫  horn”, som man allerede kender fra hebraisk, og som man uden problemer kan genkende“ ,ק 

på aramæisk, hvor de ser præcis ligesådan ud.  

I andre tilfælde er der imidlertid forskel på konsonanterne på de to sprog, selvom det er det samme 

nedarvede ord, der bruges begge steder. Det skyldes, at de to sprog ved en række af de oprindelige 

ursemitiske lyde har udviklet sig på hver sin måde. F.eks. er den oprindelige semitiske th-lyd, *t, 

blevet til ׁש på hebraisk, men ת på aramæisk (på arabisk er den derimod bevaret som t).5 Det kan 

man se i en rod som “sidde”, der hedder יׁשב på hebraisk og יתב på aramæisk, i roden “vende tilba-

ge”, der på hebraisk hedder ׁשוב over for aramæisk תוב, eller i ordet “okse”, der optræder som ׁשֹור 

på hebraisk og ּתֹור på aramæisk. Sagen kompliceres af, at ursemitisk også havde en “normal” t-lyd, 

som er bevaret som t på begge sprog, og en š-lyd, der ligeledes er bevaret som sådan begge steder. 

Det vil sige, at det kun er i nogle ord, at aramæisk ת svarer til hebraisk ׁש, i andre ord har man enten 

  .”skrive“ ,כתב høre”, og“ ,ׁשמע på begge sprog som f.eks. i rødderne ׁש eller ת

Noget lignende gør sig gældende ved de tilsvarende stemte lyde: Ursemitisk *d er bare ד på begge 

sprog som i ידע, “vide”, og *z er ז som i hebraisk ַרע  ”sæd”, men lyden *d (“blødt“ ,ְזַרע aramæisk ,ז ֶ֫

                                                           
5 Den lille stjerne * foran en lyd eller et ord markerer, at det er en rekonstrueret form, som ikke er bevidnet i 

et reelt overleveret sprog. Stregen under t’et i t markerer hæmmelydsudtalen (som i engelsk think). Den reel-

le udtale af ursemitisk er selvfølgelig ukendt, og der findes divergerende opfattelser af, hvordan man skal 

skrive de forskellige rekonstruerede lyde. 
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d) er blevet til ז på hebraisk, men ד på aramæisk, f.eks. i roden “ofre”, hebraisk זבח, aramæisk דבח. 

De emfatiske lyde opfører sig på samme måde: *ṭ er blevet til ט på begge sprog som i hebraisk טֹוב, 

aramæisk ב ם som i “billede”, der kan hedde צ god”, og *ṣ er blevet til“ ,טָׂ ל   på begge sprog (på צ ֶ֫

aramæisk også ְצֵלם), mens den emfatiske ursemitiske hæmmelyd *t ̱̣ bliver til צ på hebraisk og ט på 

aramæisk, f.eks. i roden “vogte”, hebraisk נצר, aramæisk 6.נטר De ursemitiske lyde *ʽ (ʽayin) og *g 

(“blødt” g;også skrevet *ɣ eller *ġ) er begge blevet til ע på både hebraisk og aramæisk, men der 

findes en yderligere semitisk lyd, der enten skrives *s ̱̣̣̂  eller *d ̱̣ (eller nogle steder bare *ḍ), og den 

bliver også til ע på aramæisk, mens den bliver til צ på hebraisk. Det er f.eks. tilfældet i ordet for 

“land”, hebraisk ץ ר  ר eller i “uld”, hebraisk ,ֲאַרע aramæisk ,א ֶ֫ מ   På et tidligere stadie .ֲעַמר aramæisk ,צ ֶ֫

af det aramæiske sprog blev denne lyd skrevet med ק, og det forekommer også et enkelt sted i 

Bibelen (Jer 10,11), hvor der først står א א jorden”, og så“ ,ַאְרקָׂ  med samme betydning (ordet ,ַאְרעָׂ

står i bestemt form, derfor er der et langt a til sidst, skrevet med א som mater lectionis; se afsnit 

3.1.1).  

Disse forbindelser mellem de forskellige konsonanter kan ses i følgende oversigt: 

Ursemitisk Hebraisk Aramæisk Ursemitisk Hebraisk Aramæisk 

*t ת ת *ṭ ט ט 

*š ׁש ׁש *ṣ צ צ 

*t ת ׁש *t ̱̣ ט צ 

*d ד ד *ʽ ע ע 

*z ז ז * g / *ɣ / *ġ ע ע 

*d ד ז *s ̱̣̣̂  / *d ̱̣ / *ḍ ע צ (evt. ק) 

Oversigt over udviklingen af udvalgte ursemitiske konsonantlyde i hebraisk og aramæisk 

                                                           
6 I ældre aramæisk skrives de lyde, der kommer fra ursemitisk *t, *d og *t ̱̣, ligesom på hebraisk med 

henholdsvis ז ,ׁש og צ, hvilket muligvis er et udtryk for, at den oprindelige hæmmelydsudtale stadig var 

gældende. I Dødehavsrullerne kan man også støde på et ældre ז i stedet for ד som stavemåde i relativ-

partiklen (se afsnit 3.3.5). Bemærk også, at den generelle begadkefat-regel jo gør, at både ד og ת sekundært 

igen har fået hæmmelydsudtale, når de ikke har dageš i sig. 
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Det er ikke, fordi man nødvendigvis skal gå rundt og holde styr på, hvad alle mulige ord må have 

heddet på ursemitisk, men det kan faktisk være en stor hjælp at vide, at der er disse systematiske 

overensstemmelser mellem de to sprog, for det gør, at man lettere kan se, hvad et ord, man støder på 

i en aramæisk tekst, mon hedder på hebraisk, og dermed har man – hvis man altså kan huske det 

hebraiske ord – en bedre chance for at regne ud, hvad det betyder. 

Når det gælder vokaliseringen af ord, er der også nogle helt systematiske forhold mellem de to 

sprog, som det kan være værd at kende til. Hebraisk hører til den kana’anæiske gruppe inden for 

nordvestsemitisk, og den gruppe er bl.a. kendetegnet ved, at et oprindeligt langt a (*ā) er blevet til 

en o-lyd. Aramæisk er ikke kana’anæisk, og ā-lyden er bevaret. Vi så allerede et eksempel på det 

ovenfor i ordet for “god”, hebraisk טֹוב, aramæisk ב  ,”og det samme kan ses i ordet for “stemme ,טָׂ

hebraisk קֹול, aramæisk ל  .קָׂ

Et andet fænomen, som vi kender fra hebraisk, men som ikke findes på aramæisk, er den karakteri-

stiske forlængelse af vokaler i stavelsen foran den oprindelige betonede stavelse. På aramæisk er 

sådanne vokaler ikke forlængede, men tværtimod forkortede. Derfor er der forskel mellem sprogene 

i en verbalform som tredje person singularis maskulinum i perfektum, der hedder ַתב  ,på hebraisk ּכָׂ

men ְּכַתב på aramæisk. I ordet for “fred, velvære” kan man se begge de to fænomener i aktion på 

samme tid. På aramæisk hedder det ם  ,med langt ā i sidste stavelse og reduceret vokal i første ְׁשלָׂ

men på hebraisk har vi לֹום  med o-vokal i anden stavelse og forlænget vokal i første. Urformen må ׁשָׂ

have været *šalām. 

Hvad angår placering af trykket i ordene, er det mest udbredte, at sidste stavelse har tryk (som i de 

fleste hebraiske ord). En del ord har dog trykket på næstsidste stavelse (igen er dette også tilfældet i 

en del ord på hebraisk). Afvigende fra hebraisk har tredje person pluralis i perfektum tryk på næst-

sidste stavelse som i f.eks. בּו ְתבּו de skrev” (hebraisk“ ,ְּכַתֶ֫  I den masoretiske tekst, som vi læser i .(ּכָׂ

BHS (Biblia Hebraica Stuttgartensia), markeres trykket gennem de masoretiske accenter (bortset 

fra de tilfælde, hvor accenttegnet er af den type, der er foran- eller efterstillet). For overskuelighe-

dens skyld medtages disse accenttegn ikke her i bogen. Trykket markeres her kun eksplicit, når det 

ikke ligger på sidste stavelse, ved hjælp af et lille hak som det, der er over taw i בּו  Er der ikke et .ְּכַתֶ֫

sådant hak, er trykket på sidste stavelse. 

Endelig skal det nævnes, at der selvfølgelig også findes masser af ord, hvor der ikke er nogen 

umiddelbar forbindelse mellem de to sprog, altså hvor sprogene simpelthen bruger forskellige ord 

om den samme ting eller det samme begreb frem for den samme nedarvede rod. F.eks. hedder roden 
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“gå ud” יצא på hebraisk, men נפק på aramæisk. Roden “gå ind” er בוא på hebraisk og עלל på aramæ-

isk. Nogle gange udtrykkes en bestemt betydning på hebraisk almindeligvis ved hjælp af en anden 

rod end den, der bruges på aramæisk, men i nogle tilfælde bruges der så alligevel den samme rod 

som på aramæisk. F.eks. hedder “se” normalt ראה på hebraisk, mens det hedder חזה på aramæisk, 

men roden חזה forekommer også på hebraisk, især i poesi. I denne forbindelse skal man også være 

klar over, at selv når den samme rod findes på begge sprog, kan der godt være forskel på den kon-

krete brug af roden i aramæisk og hebraisk sammenhæng og på de betydningsnuancer, der kan være 

knyttet til roden. F.eks. bruges roden עבד som verbum på hebraisk med betydningerne “dyrke, tjene, 

arbejde for, være slave for”, mens det på aramæisk simpelthen er det almindelige ord for at “gøre, 

lave” (hebraisk עשה). 
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3 BIBELSK ARAMÆISK GRAMMATIK (OVERSIGT) 

3.1 Substantiver  

Aramæiske substantiver opfører sig til dels ligesom hebraiske og til dels helt anderledes. 

Som på hebraisk er der to køn (maskulinum og femininum) og tre tal (singularis, pluralis og dualis; 

sidstnævnte forekommer dog ikke så ofte, og som på hebraisk kun ved ord, der betegner naturligt 

forekommende par og ord som “to hundrede”). Ligeledes som på hebraisk kaldes ordets grundform 

status absolutus (absolut form), mens den ofte afvigende form, som et ord får, når det defineres 

nærmere af et følgende ord, kaldes status constructus (konstrukt form; dannelsen af konstruktfor-

bindelser med første led i konstrukt og andet led i absolut er som på hebraisk). 

Substantiver kan – igen ligesom på hebraisk – gøres bestemte, og på aramæisk kaldes dette af og til 

status determinatus (i det følgende bruges bare betegnelsen “bestemt” eller “bestemt form”). Når det 

kommer til de konkrete endelser, der markerer de forskellige kategorier, er der imidlertid en del 

forskelle mellem de to sprog. 

3.1.1 Den bestemte artikel 

Den mest iøjnefaldende forskel er den bestemte artikel. På hebraisk er den et foranstillet ha- med 

fordobling af ordets første konsonant, hvis den er af en slags, der kan fordobles, f.eks. ְך ל  -kon“ ,ַהמ ֶ֫

gen”. 

På aramæisk er den bestemte artikel derimod efterstillet (ligesom på dansk) og består af et langt -ā, 

der oftest skrives med א som vokalbogstav, altså  ְאַמל ּכָׂ , “kongen”. Nogle gange kan man komme ud 

for, at den bestemte artikel skrives med ה som vokalbogstav i stedet for 7.א Bemærk, at ordet for 

“konge” hedder ְך ל  -i absolut form ligesom på hebraisk. Det er en såkaldt segolat, der også på he מ ֶ֫

braisk ændrer vokal og struktur, når der sættes suffikser på i singularis (f.eks.  ִּיַמְלּכ  med suffiks i 

første singularis). 

 

 

                                                           
7 Hvis man engang giver sig i kast med at læse den senere form for aramæisk, der kaldes syrisk, skal man 

være opmærksom på, at den bestemte artikel dér har mistet sin bestemthedsbetydning, så formerne med -ā 

simpelthen bare er blevet substantivernes normale form. Det samme gælder østligt senaramæisk i det hele 

taget, dvs. også mandæisk og jødisk babylonsk aramæisk (i den babylonske Talmud). 



22 
 

3.1.2 Femininum 

Feminine ord behøver ikke at have nogen særlig endelse, men oftest har de en ā-endelse i deres ab-

solutte form (ligesom på hebraisk). Den skrives normalt med ה, men sjældent med א, hvorfor det 

nogle gange kan være problematisk at se forskel på et maskulinumsord med bestemt artikel og et 

femininumsord i absolut form. 

I konstrukt har denne almindelige type femininer en t-endelse som på hebraisk, ת ַַ  (cirklen fungerer 

blot som en “pladsholder” for vokaltegnet); tilsvarende ved ord, der ender på u- eller i-vokal som 

f.eks. ַמְלכּו, “kongerige”, konstrukt ַמְלכּות. I bestemt form får de den samme efterhængte artikel som 

i maskulinum, sat bag på en reduceret udgave af konstruktformen, dvs. enten א ּתָׂ ְַ  eller א תָׂ ְַ  (med 

eller uden dageš i taw, afhængig af hvilket ord det drejer sig om), eller ved ord på -u eller -i א  og ּותָׂ

א יתָׂ ִַּ . 

3.1.3 Pluralis 

Endelserne i pluralis afviger også delvist fra de hebraiske. I absolut form har vi ין ִַּ  i maskulinum 

med nun i stedet for det mem, man ser i hebraisk ים ִַּ  (former med nun optræder også af og til i de 

hebraiske dele af Det Gamle Testamente, og de bliver mere almindelige i senere hebraisk). I femi-

ninum absolut har vi en endelse ן ַָׂ , hvor hebraisk har ֹות. 

I konstrukt pluralis minder endelserne mere om hebraisk: Maskulinum har י ֵַ  ligesom på hebraisk, 

og femininum har ת ַָׂ , hvilket er som forventet, fordi et oprindeligt langt ā som beskrevet i kapitel 2 

er blevet til en o-lyd på hebraisk (ֹות). Bestemt form i pluralis dannes ved at sætte den sædvanlige 

artikel bag på konstruktendelsen, som i maskulinum ændres lidt, så den samlede form bliver א יָׂ ַַ .8 I 

femininum er endelsen א תָׂ ַָׂ . 

Som på hebraisk er der nogle maskulinumsord, der har feminine pluralisendelser, og nogle femini-

numsord, der har maskuline pluralisendelser. 

 

 

                                                           
8 Ved de ord, der dannes med endelsen י ַָׂ , -āy, typisk til betegnelse af afstamning (“jøde” eller “jødisk”, 

“perser” eller “persisk” osv.), bliver den bestemte form i pluralis reduceret til א ֵַ , -e, så den samlede endelse 

bliver ֵיא ַָׂ , -āye (frem for -āyayyā, som man måske kunne vente). F.eks. י ֵיא ,”jøde“ ,ְיהּודָׂ  .”jøderne“ ,ְיהּודָׂ
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3.1.4 Oversigt over endelser i singularis og pluralis 

Her er en samlet oversigt over endelserne: 

 Maskulinum Femininum 

Singularis absolut — — eller ה ַָׂ  (sjældent א ַָׂ ) 

Singularis konstrukt — ת ַַ  

Singularis bestemt א ַָׂ  (sjældent ה ַָׂ א ( ּתָׂ ְַ  eller א תָׂ ְַ  

Pluralis absolut ין ִַּ ן  ַָׂ  

Pluralis konstrukt י ֵַ ת  ַָׂ  

Pluralis bestemt א יָׂ ַַ  (ved særlige ord א ֵַ א ( תָׂ ַָׂ  

Bøjning af aramæiske substantiver 

Hvis man læser uvokaliserede tekster såsom Dødehavsrullerne, skal man bl.a. være opmærksom på, 

at man ikke umiddelbart kan se, om et femininumsord er singularis eller pluralis, når ordet står kon-

strukt eller er bestemt. Uden vokaler er endelsen i både singularis og pluralis bare ת i konstrukt, og 

 .i bestemt form תא

3.1.5 Dualis 

Dualis anvendes som nævnt kun ret sjældent, primært ved ord, der betegner naturligt forekommen-

de par som “hænder” og “fødder”. Endelsen er ן יִּ ַַ , med tryk på a’et (-áyin). Vi ser her igen -n i ste-

det for hebraisk -m (ם יִּ ַַ ), på samme måde som i pluralis absolut. Hvis der kommer bestemt artikel 

på, eller hvis der er possessivsuffiks på, kan dualis ikke skelnes fra de tilsvarende maskuline plura-

lisformer, f.eks. dualis ubestemt ן יִּ אלַ גְ ַר  fødder”, bestemt“ ,ַרְגַלֶ֫ יָׂ  fod”, er femininum, men af“ ,ְרַגל) 

den type, der ikke har nogen egentlig feminin endelse). 

3.1.6 Vokalændringer under bøjning 

Som på hebraisk ændres selve ordenes vokalisering også i mange tilfælde, når der kommer endelser 

på, fordi en stavelse mister trykket eller rykker længere væk fra trykket. Relevante eksempler vil 

blive draget frem i kommentarerne til teksterne i kapitel 4 og noteres i nogle tilfælde i ordlisten. 
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3.1.7 Nogle problematiske ord 

Der findes en række ord, der opfører sig specielt, og de fleste af disse er også problematiske på he-

braisk. F.eks. hedder “far”, ַאב, i pluralis ן הָׂ תִּ י .med suffiks på f.eks ;ֲאבָׂ הָׂ  .”mine (for)fædre“ ,ֲאבָׂ

“Kvinde, kone” er ה ין i singularis, men ַאְנּתָׂ ת ,”i pluralis. “Hus ְנׁשִּ יִּ  med suffiks ,ֵּבית konstrukt) ַּבֶ֫

f.eks. י ין mit hus”), hedder“ ,ַּבְיתִּ ּתִּ ין pluralis ,(med et uventet r) ַּבר i pluralis. “Søn” er ּבָׂ  Navn” er“ .ְּבנִּ

ם ן pluralis ,ׁש  הָׂ  Når problematiske ord dukker op i teksterne i kapitel 4, vil de blive behandlet i .ְׁשמָׂ

kommentarerne. Bemærk, at de former, der er anført her, ikke nødvendigvis forekommer præcis 

sådan i bibelteksten (f.eks. optræder pluralis absolut af “søn”, ין -ikke, men det gør pluralis kon ,ְּבנִּ

strukt, ְּבֵני, og former med possessivsuffiks på, hvorfor vi kan regne ud, at den absolutte form i plu-

ralis må have heddet ין  deres“ ,ְנֵׁשיהֹון ,ordet for “kvinde” optræder kun i pluralis med suffiks på ;ְּבנִּ

kvinder/koner”). 

3.2 Adjektiver  

Adjektiver bøjes ligesom substantiver, med de samme endelser som i skemaet ovenfor. Hvor et sub-

stantiv (normalt) har et fast køn, enten maskulinum eller femininum, bøjes adjektiver i begge køn, 

afhængig af det substantiv, de skal beskrive. Adjektiver står også i samme tal, som det substantiv, 

de hører til – men dualis bruges ikke ved adjektiver. Hvis et substantiv med et tilknyttet adjektiv er 

bestemt, får adjektivet også bestemt artikel på, f.eks. i Dan 7,2: א א ַרּבָׂ  det store hav”. Her kan“ ,ַימָׂ

man også se, at attributive adjektiver står efter deres substantiv (ordret, “havet det store”; begge ord 

i eksemplet er for øvrigt specielle derved, at deres sidste konsonant får dageš før endelser, jf. neden-

for om ַרב). 

Prædikative adjektiver har ikke bestemt artikel. Det kan man se f.eks. i nominalsætningen i Dan 

ֵּכן ַרב :2,31 א דִּ א denne billedstøtte (var) stor”. Læg mærke til, at“ ,ַצְלמָׂ -billedstøtten”, har be“ ,ַצְלמָׂ

stemt artikel (i absolut form hedder det ְצֵלם, konstrukt ם ל  ֵּכן ;(ְצֵלם eller צ ֶ֫ -er et demonstrativt pro דִּ

nomen, som omtales i afsnit 3.3.2. 

Adjektiver kan også bruges for sig selv i substantivisk funktion, f.eks. i Dan 4,10: יׁש   .”en hellig“ ,ַקדִּ

Participier kan bruges både som adjektiver og substantiver. Når de bruges prædikativt, spiller de en 

rolle som del af verbalsystemet (se afsnit 3.4). De bøjes som adjektiver/substantiver (se 3.4.2.5). 

Et hyppigt forekommende adjektiv, som er lidt specielt, er ordet for “stor”, ַרב. Roden indeholder 

egentlig to b’er, så når der kommer en endelse på i bestemt form eller i femininum, er der dageš: 
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א א ,(maskulinum bestemt) ַרּבָׂ  I pluralis er der en slags reduplikation af r .(femininum bestemt) ַרְּבתָׂ

og b, så det hedder ין ן i maskulinum og ַרְבְרבִּ  .i femininum ַרְבְרבָׂ

3.2.1 “Komparation” 

Aramæiske adjektiver har (ligesom de hebraiske) ikke nogen særlige former til at udtrykke kompa-

rativ og superlativ, men afhængig af konteksten og de ord, som et adjektiv optræder sammen med, 

vil man af og til blive nødt til at bruge dansk komparativ eller superlativ, når man skal oversætte. 

Det gælder især, når et adjektiv bruges i forbindelse med præpositionen ן  fra, ud fra, i forhold“ ,מִּ

til”, f.eks. i Dan 7,20:  ְזַוּה ַתּהְוח  ן־ַחְברָׂ ַרב מִּ , “og dets (= hornets) udseende (var) større end dets kam-

merater”, dvs. “det horn så større ud end de andre horn”.9 På aramæisk står der egentlig bare “stor 

ud fra, i forhold til”. Andre steder, hvor der i den autoriserede danske oversættelse bruges kompara-

tiver, er den aramæiske udtryksmåde egentlig anderledes. I Ezra 4,22 står der f.eks. i oversættelsen 

“ulykken bliver større”, men på aramæisk er “bliver større” bare et verbum, der betyder “blive stor” 

eller “vokse”. Når der står “ældste” i den danske oversættelse (f.eks. i Ezra 6,7-8), er det en gengi-

velse af noget, der egentlig er et participium af et verbum, der betyder “være gammel”. Det, der 

oversættes som “den tredjemægtigste” (Dan 5,7 og 5,16), er på aramæisk heller ikke superlativ som 

sådan, men bare et substantiv eller substantivisk brugt adjektiv, der betyder noget med at være én ud 

af tre. Guds tilnavn “den Højeste” er tilsvarende heller ikke en superlativ på aramæisk, men bare et 

adjektiv eller substantiv, der i sig selv betyder noget med at være meget ophøjet. 

3.3 Pronominer 

Pronominer kan her opdeles i personlige, demonstrative og interrogative. 

3.3.1 Personlige pronominer 

Som på hebraisk findes der både selvstændige personlige pronominer, der bruges for sig selv, og 

pronominalsuffikser, der hænges bag på substantiver, præpositioner eller verber (se afsnit 3.3.4 og 

3.3.4.1-3). De selvstændige pronominer bruges primært som subjekt, og eftersom et finit verbum 

altid indeholder et implicit subjekt i kraft af sin personbøjning, kan man ofte lægge noget emfatisk 

eller fremhævende i det, hvis der bliver brugt et eksplicit subjektspronomen. I nominalsætninger og 

i sætninger med participier, der optræder som prædikat – altså i tilfælde, hvor der ikke er et verbum 

                                                           
9 De to h’er med prik indeni (kaldet mappiq) i ordene ְזַוּה ַתּה og ח   er possessivsuffikser i tredje singularis ַחְברָׂ

femininum, fordi et “horn” er femininum; suffikserne præsenteres i afsnit 3.3.4. Det lange ā i næstsidste 

stavelse i ַתּה  .viser, at substantivet står i pluralis ַחְברָׂ
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med implicit subjekt – skal brugen af et subjektspronomen derimod ikke (nødvendigvis) tolkes som 

udtryk for emfase. 

 Singularis Pluralis 

Første person fælles ה הֲא  ֲאנָׂ ְחנָׂ ַנֶ֫  (evt. א ְחנָׂ  (ֲאַנֶ֫

Anden person maskulinum ַאְנְּתה eller  ַאְנּתּון ַאְנְּת 

Anden person femininum (י ְנּתִּ  (ַאְנֵּתן) (ַאֶ֫

Tredje person maskulinum ּנּון הּוא מֹון ,אִּ מֹו eller הִּ  הִּ

Tredje person femininum יא ין הִּ ּנִּ  אִּ

De personlige pronominer 

Formerne i anden person femininum optræder ikke i Bibelen, men ved inddragelse af vidnesbyrd fra 

Dødehavsrullerne og fra andre former for aramæisk kan man regne ud, at de nok har været som i 

skemaet. 

Det kan være værd at bemærke, at pronominerne i første person ender på -ā, hvor hebraisk har en-

ten -i (i singularis) eller -u (i pluralis). Den lange hebraiske form i første singularis (י נ כִּ  findes (אָׂ

ikke på aramæisk. Tredje singularis er helt ligesom hebraisk, mens tredje pluralis er ret afvigende.  

Læg mærke til, at pronominerne i anden person har -nt-, hvor hebraisk bare har et dobbelt-t (med 

dageš), idet -nt- er blevet assimileret til -tt-, ה ם og ַאּתָׂ  I bibelsk aramæisk skrives anden person .ַאּת 

maskulinum singularis oftest med et ה til sidst, men vokaliseringen angiver, at der ikke skal udtales 

noget -ā, som man ellers kunne forvente med dén konsonanttekst.  

De selvstændige pronominer i tredje person pluralis bruges også som objekt, da de tilsvarende pro-

nominalsuffikser ikke bruges bag på verber (se afsnit 3.3.4.3). De to former מֹון מֹו og הִּ  ;er varianter הִּ

מֹון מֹו ,forekommer i Daniels Bog הִּ  .i Ezras Bog הִּ

3.3.1.1 Pronominer som kopula 

Pronominerne i tredje person fungerer ofte som en slags kopula, altså i sammenhænge, hvor dansk 

har en form af verbet “være”, f.eks. i Dan 2,9: א ל ַרְּבתָׂ ב  יא ּבָׂ א־הִּ  dette er det store Babylon” (det“ ,דָׂ

demonstrative pronomen א  omtales nedenfor i 3.3.2; bemærk at subjektet og “kopula”-pronominet דָׂ
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her er forbundet med maqqef). Dette fænomen kendes også fra hebraisk. Man kan også komme ud 

for, at et pronomen i tredje person bruges i denne funktion, selvom subjektet er anden eller første 

person, f.eks. i Dan 2,38: א י ַדֲהבָׂ ה דִּ י du er hovedet af guld” (relativpartiklen“ ,ַאְנְּתה־הּוא ֵראׁשָׂ -om דִּ

tales nedenfor i afsnit 3.3.5). 

3.3.2 Demonstrative pronominer 

De personlige pronominer i tredje person, både singularis og pluralis, kan også bruges demonstra-

tivt attributivt som i ּנּון א אִּ -de konger” (Dan 2,44; bemærk den bestemte artikel på substanti“ ,ַמְלַכיָׂ

vet, ordret: “kongerne de”). 

De egentlige demonstrative pronominer er i singularis kendetegnet ved et d, der svarer til det z, der 

optræder i de tilsvarende hebraiske pronominer (se tabellen i kapitel 2). På aramæisk er der forskel-

lige demonstrativer, alt efter om det, der omtales, er nært eller fjernt fra taleren (“denne”, “den her” 

over for “den”, “den dér”). 

I singularis er der en maskulin og en feminin form, i pluralis bare én fælles form. 

 Singularis maskulinum Singularis femininum Pluralis 

Nær ה א ְדנָׂ ֵלין דָׂ ה eller ֵאלה eller) אִּ ל   (ֵאֶ֫

Fjern ְך ֵדְך ֵלְך דָׂ  אִּ

De demonstrative pronominer 

Desuden er der singularisformen ֵּכן  der både bruges om maskuline og feminine ord. Denne form ,דִּ

bruges i Daniels Bog, hvor formerne ֵדְך og ְך  .ikke forekommer (de bruges i Ezras Bog) דָׂ

I de aramæiske Dødehavsruller finder man ofte en kortere form, ןד , i stedet for ה   .ְדנָׂ

Et demonstrativt pronomen, der bruges attributivt, placeres oftest efter substantivet (som i eksem-

plet ovenfor fra Dan 2,44), men nogle gange foran det. Substantivet skal være bestemt vha. den be-

stemte artikel eller med et pronominalsuffiks eller ved at være et egennavn. 
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3.3.3 Interrogative pronominer 

Om personer bruges ַמן, “hvem?”, og om ting bruges ה -hvad?”. Hvis der til de interrogative pro“ ,מָׂ

nominer tilføjes relativpartiklen י  :kan betydningen blive ubestemt og generel som f.eks. i Dan 3,6 ,דִּ

ֵּפל א יִּ י־לָׂ  og enhver, som ikke falder ned”.10“ ,ּוַמן־דִּ

3.3.4 Pronominalsuffikser  

Som på hebraisk optræder pronominalsuffikserne både på substantiver (med possessivisk betyd-

ning, f.eks. “mit hus”), på præpositioner (til udtryk for styrelsen for præpositionen, f.eks. “hos 

mig”) og på verber (til udtryk for objekt, “han så mig”). 

Suffikserne minder til dels om de hebraiske, men der er også nogle karakteristiske afvigelser. I før-

ste person singularis er formen -i, men -ni på verber, ligesom på hebraisk. I første pluralis har ara-

mæisk -nā, mens hebraisk har u-vokal (trykket ligger på stavelsen før -nā, hhv. -nu).11 

I anden person er der på begge sprog et k-element i både singularis og pluralis, og i tredje person er 

der et gennemgående h-element. 

Suffiksernes præcise form afhænger af, hvilken ordklasse og form det ord er, som de sættes bagpå, 

og i detaljerne afviger de to sprog fra hinanden. 

På substantiver i singularis får man følgende former: 

 

                                                           
10 Verbet kender vi også fra hebraisk: נפל. På begge sprog er der assimilation af nun i imperfektum, hvor 

første og anden radikal støder sammen, men bemærk, at vokalen i anden stavelse er e på aramæisk, mens den 

på hebraisk er o, ּפ ל  .Se 3.4.3.3 .יִּ

11 Et par af de aramæiske indskud i Det Nye Testamente illustrerer nogle af pronominalsuffikserne. I Mark 

15,34 (og Matt 27,46) citerer Jesus Sl 22,2 på aramæisk med ordet σαβαχθανι, “(hvorfor) har du forladt 

mig?”. Det er den aramæiske rod ׁשבק, “forlade”, i anden person singularis maskulinum med objektssuffiks i 

første singularis. Et andet suffiks optræder i udtrykket μαράνα θά (1 Kor 16,22). Ordet μαράνα må være en 

græsk gengivelse af det aramæiske substantiv ֵרא  herre”, med suffiks i første pluralis. θά kan forstås som“ ,מָׂ

imperativ af roden אתה, “komme”, som i senere aramæisk taber den første stavelse med ’alef, altså “Vor 

Herre, kom!” (jf. Åb 22,20). Alternativt kan der læses μαραν αθα som bevidnet i nogle græske manuskripter. 

I så fald tolkes sidste del af μαραν som en senere, reduceret form af suffikset i første pluralis; αθα kunne så 

stadig forstås som imperativ, men også – nok mindre sandsynligt – som perfektum tredje singularis maskuli-

num, dvs. “Vor Herre er kommet”. En tredje gruppe af manuskripter har μαραναθα skrevet ud i ét. 
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 Singularis Pluralis 

Første person fælles י ִַּ א   נָׂ ַַ  (eller א נָׂ ַָׂ ) 

Anden person maskulinum  ְַָׂך  (כֹון eller) כ ם 

Anden person femininum12 ( כִּ  יֵַ  (ֵכן) (

Tredje person maskulinum ּה ֵַ  (הֹון eller) ה ם 

Tredje person femininum ּה ַַ  ֵהן 

Pronominalsuffikser på substantiver i singularis 

Vær især opmærksom på, at både maskulinum og femininum i tredje singularis har et h-element (ּה), 

som vi på hebraisk mest forbinder med femininum, mens suffikset i tredje singularis maskulinum på 

hebraisk oftest er blevet til -o (ֹו). 

Som det kendes fra hebraisk, ændres vokaliseringen af et substantiv ofte, når der kommer et suffiks 

på. Hvis et ord er femininum med -t i konstrukt, sættes suffikserne oven på dette t, f.eks. ְך ְׁשְמתָׂ  ,נִּ

“dit åndedræt” (Dan 5,23) fra ה ְׁשמָׂ  .(a’et før konstrukt-t’et reduceres til šǝwa) נִּ

Ordet for “far” har en u-vokal før suffikset, f.eks. ֲאבּוְך, “din far”. I tredje singularis maskulinum 

hedder det  יֲא הִּ בּוֶ֫ . I første singularis er der dog ikke noget u ( יַאֶ֫  בִּ , “min far”; bemærk det uventede 

tryk).  

Det samme gælder f.eks. ordet for “bror”, men det optræder ikke i bibelsk aramæisk i en relevant 

form. På hebraisk har de samme ord et i før suffikser frem for et u. 

3.3.4.1 Suffikser på substantiver i pluralis 

På substantiver i pluralis maskulinum er der ligesom på hebraisk et karakteristisk yod (י) i skriftbil-

ledet, undtagen ved suffikset i tredje singularis maskulinum, hvor den samlede endelse hedder י  I .ֹוהִּ

første singularis har man י ַַ , men i de andre personer, hvor der kommer en konsonantisk endelse på, 

skal man ifølge den masoretiske notation ikke altid udtale disse yod’er (hvorved de samlede ord-

former i udtalen ikke altid kan skelnes fra ord i singularis med de samme suffikser).  

                                                           
12 Disse suffikser er ikke bevidnet på bibelsk aramæisk. 
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Endelserne skrives således: 

 Singularis Pluralis 

Første person fælles  ַַי איַַ    נָׂ   

Anden person maskulinum  ְַָׂךי י  כ םֵַ  (eller י כֹוןֵַ ) 

Anden person femininum13 ( י יֵַ כִּ ) ( י ֵכןֵַ ) 

Tredje person maskulinum י י ֹוהִּ ה םֵַ  (eller י הֹוןֵַ ) 

Tredje person femininum  ַַּהי י  ֵהןֵַ  

Pronominalsuffikser på substantiver i pluralis maskulinum 

På substantiver i pluralis femininum har man den feminine pluralis konstrukt form, hvorpå der sæt-

tes de samme endelser, som bruges i singularis. Dvs. f.eks. י תִּ ַָׂ  i første singularis, ְך תָׂ ַָׂ  i anden sin-

gularis maskulinum og ֵתּה ַָׂ  i tredje singularis maskulinum. Dette er i modsætning til hebraisk, hvor 

man normalt bruger den samme form som på maskuline pluralisord, sat oven på den feminine kon-

struktform (f.eks. יָך ,ֹוַתי יו og ֹות ֶ֫  .(ֹותָׂ

3.3.4.2 Suffikser på præpositioner 

Nogle præpositioner får suffikser på i en form, der er ligesom den, vi har på substantiver i singula-

ris, f.eks. præpositionen l-, “til, for” (י ְך ,לִּ  osv.). Andre får (ligesom visse hebraiske præpositioner) לָׂ

en form, der er ligesom den, der er på maskuline substantiver i pluralis. Det gælder f.eks. ַעל, “på” 

יְך ,ֲעַלי) ם osv.) og ֲעלָׂ  .”foran“ ,ֲקדָׂ

3.3.4.3 Suffikser på verber 

Som nævnt afviger suffikset i første singularis fra den form, der findes på substantiver, idet det hed-

der י י på verber, og ikke נִּ ִַּ . Vær opmærksom på, at suffikset i tredje singularis maskulinum har 

formen י ּה frem for הִּ ֵַ , når der kommer u- eller o-vokal foran (f.eks. י ּוהִּ  .(”de skadede ham“ ,ַחְּבלֶ֫

Suffikserne i tredje pluralis bruges ikke på verber. I stedet optræder de uafhængige pronominer også 

som objekt, f.eks. מֹון מֹו eller הִּ  .הִּ

                                                           
13 Disse suffikser er ikke bevidnet på bibelsk aramæisk. 
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Den præcise forbindelse mellem verbum og suffiks afhænger af verbalformen, og forskellige mu-

ligheder vil blive påpeget i løbet af tekstgennemgangen i kapitel 4. Her skal det blot nævnes, at suf-

fikserne sættes på imperfektumsformer vha. et n-holdigt element, mens de i jussiv og imperativ sæt-

tes direkte på verbet.  

3.3.5 Relativpartiklen י  דִּ

Partiklen י ר er meget hyppig.14 Den bøjes ikke, og fungerer på mange måder ligesom hebraisk דִּ  ֲאׁש 

(og partiklen   ׁש, som kun forekommer sporadisk på bibelsk hebraisk, men bliver almindelig i senere 

hebraisk). Det betyder, at en relativsætning ofte opfører sig helt som en hovedsætning, og at det fra 

et dansk synspunkt ser ud, som om der er et overflødigt led. Det er f.eks. tilfældet i Dan 5,23, hvor 

betydningen er genitivisk: יֵדּה ְך ּבִּ ְׁשְמתָׂ י־נִּ  ,”som dit åndedræt/din livsånde (er) i hans hånd ,(Gud)“ ,דִּ

dvs. “i hvis hånd dit liv er”.15 Dan 4,27 har på samme måde objektssuffiks på verbet i relativsætnin-

gen, som vi ikke skal have med i en dansk oversættelse: ַנְיַתּה ה ב  י־ֲאנָׂ א דִּ ל ַרְּבתָׂ ב   ,det store Babylon“ ,ּבָׂ

som jeg har bygget (ordret: bygget det)”. Ofte bliver et objekt i en relativsætning dog ikke markeret 

på denne måde, men alene vha. partiklen som f.eks. i Dan 2,24:  ִּא יד י ַמְלּכָׂ ַמּנִּ , “som kongen havde 

udnævnt”. 

Relativpartiklen bruges ofte til at sammenknytte ord, uden at der er tale om en egentlig relativsæt-

ning. En sådan brug af י  som en mere generel tilknytningspartikel forekommer f.eks. i betegnelser דִּ

for det materiale, noget består af, som en “flod af ild”, י־נּור  eller “hovedet af ,(Dan 7,10) ְנַהר דִּ

guld”,  ָׂא הֵראׁש י ַדֲהבָׂ דִּ  (Dan 2,38). På dansk kunne det også bare gengives som sammensatte ord 

(“ildflod”, “guldhovedet”).  

Læg mærke til konstruktionen i Dan 7,7, hvor der knyttes et adjektiv til et substantiv, der er bestemt 

ved en sådan י ן :forbindelse. Her kommer adjektivet til allersidst-דִּ ל ַלּה ַרְבְרבָׂ י־ַפְרז  ן דִּ יִּ ַּנֶ֫  og tænder“ ,ְוׁשִּ

af jern (var der) for det, store”, dvs. “det (= dyret) havde store jerntænder”.16 

Denne brug af י  findes også ved genitiviske forbindelser som “kongens befuldmægtigede” i Dan דִּ

א ,2,15 י־ַמְלּכָׂ א דִּ יטָׂ ל ,eller “Babylons tempel” i Ezra 5,14 ,ַׁשלִּ ב  י בָׂ א דִּ  Læg mærke til, at det første .ֵהיְכלָׂ

ord har bestemt artikel, når det samlede udtryk er bestemt. Hvis det ikke er det, står det første led i 

                                                           
14 På senere aramæisk bliver en form uden i-vokal udbredt,  ְד. En ældre form af partiklen har z- i stedet for d-. 

Dén form kan man også støde på i Dødehavsrullerne (se note 6 i afsnit 2 ovenfor).  

15 Præpositonen ב smelter ligesom på hebraisk sammen med et ord, der begynder med  ְי, til י  .ּבִּ
16 Bemærk, at ן יִּ ַּנֶ֫ -egentlig er en dualisform (se afsnit 3.1.5), “to tandrækker”. Husk også den særlige plura ׁשִּ

lisform af adjektivet ַרב (afsnit 3.2). 
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absolut form som i “og en ørns vinger”, י־ְנַׁשר ין דִּ  Et udtryk som det sidstnævnte kan .(Dan 7,4) ְוַגּפִּ

også bare gengives med et sammensat ord på dansk (“ørnevinger”).17  

Som det kan ses, fungerer denne type י -forbindelser som en slags alternativ til brugen af konstrukt-דִּ

forbindelser. Kort efter omtalen af “ørnevinger” optræder et lignende udtryk, “menneskehjerte”, 

men denne gang bruges ikke noget י ׁש :men en konstruktforbindelse ,דִּ נָׂ -Den berøm .(Dan 7,4) ְלַבב א 

te “løvekule” fra Daniel kapitel 6 hedder også både א תָׂ וָׂ א og (bl.a. i Dan 6,8) ג ב ַאְריָׂ תָׂ וָׂ י ַאְריָׂ א דִּ ּבָׂ  ג 

(bl.a. i Dan 6,17), begge dele “løvernes kule” eller “løvekulen”. I konstruktforbindelsen har første 

led (som på hebraisk) aldrig bestemt artikel, men det har det i י  forbindelsen (bemærk, at bet i dette-דִּ

ord fordobles, og at vokaliseringen ændres, når artiklen kommer på, så ג ב bliver til א ּבָׂ  Der er 18.(ג 

også en tredje mulighed for at udtrykke den slags forbindelser mellem to ord, og den bliver meget 

almindelig på senere aramæisk, men på bibelsk aramæisk forekommer den forholdsvist få gange: 

Det første led forsynes med et possessivsuffiks, der så at sige foregriber en følgende י  .forbindelse-דִּ

Et eksempel er א הָׂ לָׂ י־א   .hans navn, (nemlig) Gud(en)s”, dvs. “Guds navn” (Dan 2,20)“ ,ְׁשֵמּה דִּ

Endelig skal det nævnes, at partiklen י -også bruges som konjunktion. Vi oversætter i sådanne til דִּ

fælde ofte med “at” (f.eks. efter ytringsverber og sanseverber) eller med “for at”, “så at” eller nogle 

gange med “for” (“thi”), alt sammen afhængig af sammenhængen. Af og til bruges י -som introduk דִּ

tion af direkte tale, hvor vi ikke rigtig kan gengive partiklen på dansk. י  bruges også sammensat דִּ

med præpositioner som udtryk for forskellige temporale forhold (“indtil at”, “fra at” = “siden, efter 

at”, “på grund af at” = “fordi” osv.). 

3.4 Verber 

Den største forskel, når man sammenligner det aramæiske og det hebraiske verbalsystem, er uden 

tvivl, at de velkendte “konsekutive” verbalformer (wayyiqtol, “konsektutiv imperfektum”, og weqa-

tal, “konsekutiv perfektum”), som er så karakteristiske for det klassiske hebraiske sprog, ikke findes 

på aramæisk.19 Bortset fra dette minder de to systemer meget om hinanden.  

                                                           
17 Ordet for “vinger” står i pluralis og ikke dualis, som man måske kunne have forventet. 

18 Læg også mærke til ordet for “løve”. I singularis hedder det ַאְרֵיה, men i pluralis kommer der et w ind i 

billedet, og selve endelsen i bestemt pluralis er feminin (א תָׂ ַָׂ ), selvom ordet er maskulinum. Der findes også 

et par andre ord, der har sådan et w i pluralis. 

19 I et par af de gamle aramæiske inskriptioner findes der dog enkelte tilfælde af imperfekter, der minder om 

den klassiske hebraiske brug af “konsekutiv” imperfektum. 
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Kernen i verbalsystemet er de to finitte (personbøjede) former, der traditionelt – og i denne bog – 

kaldes perfektum og imperfektum, og som i hebraisk sammenhæng også ofte omtales som hen-

holdsvis qatal og yiqtol. Perfektum bøjes vha. suffikser (endelser), mens imperfektum bøjes vha. 

præfikser (forstavelser) samt i nogle personer også suffikser. Den mest dækkende måde at beskrive 

betydningsindholdet i disse to former er – ligesom på hebraisk – omdiskuteret. Nogle mener, at det 

er bedst at beskrive dem som udtryk for den sproglige kategori aspekt, mens andre foretrækker tem-

pus eller modus. I nærværende fremstilling bruges begrebet relativ tempus: Perfektum udtrykker, at 

en hændelse er sket før noget andet, enten taletidspunktet eller et andet tidspunkt, som man må ud-

lede af konteksten. Det betyder, at perfektumsformer kan gengives på mange forskellige måder, når 

vi oversætter til dansk, som har flere forskellige verbalformer at vælge imellem: som almindelig 

datid (“gjorde”), som førnutid (“har gjort”), som førdatid (“havde gjort”) eller som førfremtid (“vil 

have gjort”). Visse verber (som “vide”, ידע) kan oversættes nutidigt, selvom de optræder i perfek-

tum; det samme gælder i visse sammenhænge, hvor et verbum bruges som det, man kalder “perfor-

mativ” perfektum, dvs. når handlingen sker, i og med at selve verbet udtales (et eksempel optræder i 

uddraget fra Genesisapokryfen kolonne 20, linje 14 i 4.4). Perfektum bruges også om irreale hæn-

delser (“han havde gjort det, hvis…”). Et eksempel, hvor en oversættelse som førdatid er på sin 

plads, findes i Dan 2,14 om Arjok, der “var gået ud (ְנַפק) for at dræbe Babylons vismænd”. På 

dansk vil vi gerne bruge førnutid frem for almindelig datid i f.eks. Dan 3,14, hvor kongen taler om 

den statue, “jeg har opstillet (ת ימ   20.”(ֲהֵקֶ֫

Imperfektum betegner i modsætning til perfektum noget, der ikke er sket før noget andet, dvs. sam-

tidig med eller oftest efter et eller andet, enten taletidspunktet eller et andet tidspunkt, som fremgår 

af konteksten. Oftest er betydningen fremtidig (“vil gøre”; evt. fremtid i fortiden, “ville gøre”), og 

nogle gange kan der være en modal betydning afhængig af konteksten, som vi på dansk må gengive 

vha. forskellige modalverber (“kan”, “skal”, “må”), f.eks. ֵּתאְמרּון i Jer 10,11, der nok bedst gengi-

ves med “I skal sige”. Et eksempel på fremtid eller modalitet i fortiden, der udtrykkes ved hjælp af 

imperfektum, kan ses i Dan 3,28, hvor Daniels venner siges at have prisgivet deres egne kroppe, så 

de ikke skulle dyrke og tilbede andre guder (ְפְלחּון ְסְגדּון og יִּ  Af og til udtrykker imperfektum også .(יִּ

en vedvarende eller gentagen situation i fortiden som i Dan 4,2, hvor kongen siger, at de syn, han 

så, forstyrrede ham (י נִּ ַּנֶ֫  21.(ְיַבֲהל 

                                                           
ת 20 ימ   .er første person singularis i konjugationen hafʽel af en “hul” rod, se 3.4.3.6 ֲהֵקֶ֫

21 Verbet står i konjugationen paʽʽel, det er i tredje pluralis maskulinum, og der er et objektssuffiks på i før-

ste singularis. 
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Ud over disse finitte (personbøjede) former bruges participiet også som en del af verbalsystemet. 

Grundbetydningen af participiet er bare “en, der gør” det, som verbalroden udtrykker, og når det 

optræder som en del af verbalsystemet, fungerer det som udtryk for, at subjektet er i gang med den 

pågældende handling. Dermed bliver participiet den foretrukne form til udtryk for egentlig nutid, 

men det bruges også om samtidighed i fortiden til at beskrive handlinger, der var i gang med at ske, 

eller handlinger, der plejede at ske. Især ved verber, der betyder noget med “sige” (men også ved 

andre verber), kan participier bruges i fortidig kontekst om noget, der kan forstås som enkeltståen-

de, punktuelle hændelser (hvor vi på dansk ville bruge almindelig datid), uden at det er tydeligt, at 

der er tale om en igangværende, samtidig handling. Det er f.eks. tilfældet i Dan 2,5: ַמר א ְואָׂ ֵנה ַמְלּכָׂ  ,עָׂ

“Kongen svarede og sagde”, hvor begge verber er participier. Nogle gange kan en form af verbet 

“være”, ההו , bruges i forbindelse med et participium (lidt ligesom engelsk “he is/was/will be 

doing”). Det er f.eks. tilfældet i Dan 2,31: “Du, konge, var seende ( זֵ  ְיתָׂ חָׂ ה ֲהַוֶ֫ )” = “var i gang med at 

se”, eller på normalt dansk bare “så”. 

Ligesom på hebraisk findes der på aramæisk også nogle særlige modale verbalformer, nemlig impe-

rativ (“gør!”) og jussiv (“lad ham gøre”, “han skal gøre”, “gid han må gøre” eller lignende). Jussi-

ven er en kortere form af imperfektum, men den adskiller sig kun formmæssigt i nogle tilfælde. 

Imperativen ligner en jussiv eller imperfektum uden personpræfiks. 

Endelig findes der også en infinitiv (en skelnen mellem absolut infinitiv og konstrukt infinitiv som 

på hebraisk kendes ikke). 

3.4.1 Konjugationerne  

Verber optræder i en række forskellige konjugationer eller afledningsstammer.22 Grundstammen 

(hebraisk qal) kaldes pǝʽal. Ud over grundstammen findes der en stamme, der er karakteriseret ved 

fordoblet midterradikal (paʽʽel), og en stamme, hvis kendetegn er et præfiks med h- (hafʽel). Hafʽel 

har generelt kausativisk betydning (“få én til at gøre” det, som roden betegner), f.eks. fra roden חיה, 

“leve”: “få til at leve, lade leve, holde i live”. Paʽʽel kan have en lignende kausativisk betydning, 

eller betydningen kan være faktitiv (“gøre noget til noget”), f.eks. fra roden יצב, der i paʽʽel betyder 

“gøre sikker”. Ved andre rødder kan der ligge noget intensiverende eller iterativt i paʽʽel, og denne 

stamme kan også bruges til at aflede verber af substantiver. Mange gange optræder en rod bare i 

                                                           
22 Som det vil fremgå, minder konjugationerne en del om de tilsvarende hebraiske, men der er også nogle 

væsentlige afvigelser. Først og fremmest skal man lægge mærke til, at den hebraiske nifʽal, der normalt ud-

trykker passiv eller refleksiv og er kendetegnet ved det særlige n-element, ikke findes på aramæisk. 
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paʽʽel uden nogen åbenlys grund. De tre konjugationer omtales nogle gange ved hjælp af forkortel-

ser: Pǝʽal kaldes G (efter tysk Grundstamm), paʽʽel kaldes D (tysk Doppelungsstamm), og hafʽel 

kaldes H (efter det karakteriske H-element i præfikset). 

Hver af disse tre konjugationer findes også i en passiv udgave, der dannes “internt”, altså gennem 

ændringer inde i selve verbets vokalisering. Det er samme princip, der bruges ved f.eks. hebraisk 

puʽal over for piʽel – men på aramæisk dannes der intern passiv til alle de tre konjugationer, også 

grundstammen.23  

Desuden kan der dannes en refleksiv/passiv konjugation ved hjælp af et t-præfiks (som i hebraisk 

hitpaʽel). På bibelsk aramæisk findes den kun til grundstammen pǝʽal og til paʽʽel, henholdsvis 

hitpǝʽel og hitpaʽʽal, men i nogle andre former for aramæisk kan man også møde en tilsvarende 

udgave af hafʽel: hit(h)afʽal. Disse konjugationer kan også omtales ved hjælp af kombinerede for-

kortelser, henholdsvis tG, tD og tH. 

Man kan opstille stammerne skematisk således, med roden כתב som eksempel, i perfektum tredje 

singularis maskulinum (bøjningen i andre personer, tal og køn omtales i afsnit 3.4.2): 

 Aktiv Intern passiv Refleksiv/passiv (tG, tD) 

Pǝʽal (G) יב ְּכַתב ְתּכְ  ְּכתִּ ֵתבהִּ  

Paʽʽel (D) ַּתב ַּכֵּתב ְתַּכַּתב ּכ   הִּ

Hafʽel (H) ְכַּתב  ַהְכֵּתב ְכַּתב eller) ה   (ikke på bibelskaramæisk) (הָׂ

Oversigt over konjugationerne/stammerne 

Man skal være opmærksom på, at alle de former, der starter med h-, også kan optræde i en svækket 

udgave med א i stedet for ה. Man kan altså støde på ’afʽel i stedet for hafʽel, og i stedet for hitpǝʽel 

og hitpaʽʽal findes ’ætpǝʽel og ’ætpaʽʽal (som oftest med æ-vokal i præfikset, men der forekommer 

også ’itpǝʽel og ’itpaʽʽal): ְתּכְ  ,ַאְכֵּתב בֵת א   ( בֵת ְתּכְ אִּ  ) og ְתַּכַּתב ) א  ְתַּכַּתבאִּ  ). 

De enkelte stammer omtales kort i de tre næste underafsnit (3.4.1.1-3). 

Ved nogle rødder findes der andre konjugationer af særlig art, f.eks. en hitpolal af roden רום: 

ְמּתָׂ  ְתרֹוַמֶ֫  .(du har ophøjet dig selv”, Dan 5,23“) הִּ

                                                           
23 På hebraisk findes der ved enkelte rødder rester af intern passiv qal. 
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3.4.1.1 Pǝʽal (G) 

Formen i skemaet ovenfor er den mest almindelige form i perfektum tredje singularis maskulinum 

 med a-vokal efter anden radikal, men ligesom på hebraisk findes der nogle verber med en (ְּכַתב)

anderledes vokalisering, nemlig e- eller i-vokal efter anden radikal.  

I imperfektum har de fleste verber en u-vokal efter anden radikal (f.eks. ב ְכּת   men nogle verber ,(יִּ

med e eller i i perfektum har a i imperfektum. Nogle få verber har e-vokal i imperfektum.  

Imperativ minder om imperfektum uden præfiks: ב  .ְּכת 

Den interne passiv i grundstammen kan kaldes pǝʽil og dannes med en karakteristisk i-vokal efter 

anden radikal. Formen i tredje maskulinum singularis i perfektum er יב  I Bibelen er der ikke .ְּכתִּ

overleveret nogen imperfektumsformer i intern passiv.  

Refleksiv/passiv hitpǝʽel (tG) hedder i perfektum ְתְּכֵתב ְת  evt. med) הִּ ְת אִּ  eller א   i stedet for  ְת  der ;הִּ

kan også være i-vokal i stedet for e i sidste stavelse). I imperfektum forsvinder ה (henholdsvis א): 

ְתְּכֵתב   .(og igen kan der evt. være i-vokal i stedet for e til sidst) יִּ

Participiet i pǝʽal hedder i aktiv ֵתב -når man hu ,(ּכ ֵתב) hvilket svarer helt til den hebraiske form ,ּכָׂ

sker, at et langt ā er blevet til en o-vokal på hebraisk (og kana’anæisk generelt). Vokalen e i anden 

stavelse optræder nogle gange som et i ( תִּ  בּכָׂ ). I det passive participium har man en anderledes voka-

lisering end i den hebraiske form, nemlig med i-vokal, יב תּוב ,over for hebraisk u ,ְּכתִּ  og husk, at) ּכָׂ

hebraisk har forlængelse af et oprindeligt a i stavelsen før trykket, mens en sådan vokal på aramæ-

isk reduceres). Som det kan ses, er det passive participium på aramæisk sammenfaldende med den 

finitte, interne passive form i tredje singularis maskulinum – med andre ord: Formen יב  kan både ְּכתִּ

betyde “han (den, det) blev skrevet” og bare “skrevet”.24 Alle andre participier er kendetegnet ved 

et m-præfiks. Til hitpǝʽel hedder participiet f.eks. ְתְּכֵתב  .מִּ

Infinitiv i pǝʽal har også et m-præfiks (ְכַּתב  som ikke kendes fra hebraisk, og som potentielt kan ,(מִּ

skabe forveksling med participier af afledte stammer. I alle andre stammer dannes infinitiver vha. 

en endelse -ā, så i hitpǝʽel hedder det ה בָׂ ְתְּכתָׂ  Hvis der sættes et pronominalsuffiks på en infinitiv i .הִּ

                                                           
24 Husk, at יב  kǝtiv, er et udtryk, der bruges i forbindelse med den masoretiske tekst ved visse ord, hvor ,ְּכתִּ

der skelnes mellem det, der er “skrevet” (יב  qǝre; dette er også et passivt ,ְקֵרי) ”og det, der blev “læst ,(ְּכתִּ

participium, men af et svagt verbum; se afsnit 3.4.3.7).  
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en af de afledte stammer, eller hvis infinitiven står konstrukt til et følgende ord (der fungerer som 

objekt), bliver infinitivendelsen -ā normalt til -ut, i enkelte tilfælde til -at.  

3.4.1.2 Paʽʽel (D) 

Den fordoblede midterradikal går igen alle steder (men se 3.4.3.1). Perfektum er ַּכֵּתב, og denne 

form genfindes i de andre kategorier: imperfektum ְיַכֵּתב, imperativ ַּכֵּתב, participium 25.ְמַכֵּתב Voka-

len efter anden radikal kan også skrives med i. I infinitiv har man ה בָׂ   .ַּכּתָׂ

Den interne passiv puʽʽal hedder ַּתב -i perfektum (og der er ikke overleveret nogen imperfektums ּכ 

former i Bibelen). Participiet er ְמַכַּתב (bemærk, at der er a-vokal og ikke, som ventet, u-vokal efter 

første radikal). 

Den refleksive/passive tD-stamme hitpaʽʽal hedder ְתַּכַּתב ְתַּכַּתבא   .i perfektum (evt הִּ  eller  ְִּתַּכַּתבא ), 

ְתַּכַּתב ְתַּכַּתב ,i imperfektum יִּ ה i participium og מִּ בָׂ ְתַּכּתָׂ  .i infinitiv הִּ

3.4.1.3 Hafʽel (H)     

Perfektum er ַהְכֵּתב, eller alternativt med ’alef: ַאְכֵּתב. I imperfektum bevares ה normalt, men det kan 

også svinde, sådan som det normalt sker i hebraisk hifʽil, dvs. ְיַהְכֵּתב eller ַיְכֵּתב (der skrives aldrig et 

 og ,ַאְכֵּתב eller ַהְכֵּתב :mellem personpræfiks og verbalrod). Imperativen er ligesom perfektum א

participiet er som imperfektum, enten med bevaret ה eller alternativt uden, og selvfølgelig med m-

præfiks i stedet for personpræfikser: ְמַהְכֵּתב eller ַמְכֵּתב. Vokalen efter anden radikal kan i både per-

fektum, imperfektum, imperativ og participium også skrives med i. I infinitiv har man ה בָׂ  eller ַהְכּתָׂ

ה בָׂ  .ַאְכּתָׂ

Den interne passiv hufʽal hedder  ְכ ַּתבה   i perfektum (også skrevet ְכַּתב  med å-udtale; der optræder ,הָׂ

ingen imperfektumsformer på bibelsk aramæisk). Participiet er  ַּתבַהכְ ְמ  (eneste forskel til det aktive 

hafʽel-participium er vokalen efter anden radikal; der er ikke u- eller å-vokal ved stammepræfikset, 

som man kunne have forventet). 

 

 

 

                                                           
25 Læg mærke til den reducerede vokal i præfikset i imperfektum og participium, ligesom i hebraisk piʽel. 
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3.4.1.4 Oversigt over konjugationerne 

I nedenstående skema kan man se hovedformerne i de forskellige konjugationer:26 

 Perfektum Imperfektum Imperativ Participium Infinitiv 

Pǝʽal (G) ב ְּכַתב ְכּת  ב יִּ ֵתב ְּכת  ְכַּתב ּכָׂ  מִּ

Pǝʽil (G passiv) יב יב - - ְּכתִּ  - ְּכתִּ

Hitpǝʽel (tG) ְתְּכֵתב ְתְּכֵתב הִּ ְתְּכֵתב - יִּ ה מִּ בָׂ ְתְּכתָׂ  הִּ

Paʽʽel (D) ה ְמַכֵּתב ַּכֵּתב ְיַכֵּתב ַּכֵּתב בָׂ  ַּכּתָׂ

Puʽʽal (D passiv) ַּתב  - ְמַכַּתב - - ּכ 

Hitpaʽʽal (tD) ְתַּכַּתב ְתַּכַּתב הִּ ְתַּכַּתב - יִּ ה מִּ בָׂ ְתַּכּתָׂ  הִּ

Hafʽel (H) ה (ַמְכֵּתב) ְמַהְכֵּתב ַהְכֵּתב (ַיְכֵּתב) ְיַהְכֵּתב ַהְכֵּתב בָׂ  ַהְכּתָׂ

Hufʽal (H passiv) ְכַּתב ְכַּתב) ה   - ְמַהְכַּתב - - (הָׂ

Konjugationernes hovedformer 

Husk, at de konjugationer, der begynder med ה, også kan skrives med א! 

3.4.2 Verbernes bøjning i person, tal og køn 

I hver konjugation bøjes verber med endelser og/eller forstavelser til markering af subjektets per-

son, tal og køn. Hvordan dette præcist foregår, afhænger af, om verbet er perfektum, imperfektum, 

jussiv, imperativ eller participium. Participiet – som er en nominal form – adskiller sig fra de andre 

former (de finitte verbalformer), idet det ikke bøjes i person, men kun i køn og tal. Desuden kan det 

få bestemt artikel. 

3.4.2.1 Perfektum 

Personendelserne i perfektum minder om de hebraiske, men der er visse forskelle. Især kan man 

bide mærke i, at tredje singularis femininum har et -t, som på hebraisk kun er bevaret, når der 

                                                           
26 Formerne er roden כתב i tredje singularis maskulinum i perfektum og imperfektum, i anden singularis 

maskulinum i imperativ og i maskulinum singularis i participiet. Bøjningen i andre personer, tal og køn be-

skrives i afsnit 3.4.2 med underafsnit. 
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kommer objektssuffiks på. I pluralis er der i tredje person både en maskulin og en feminin form, 

modsat hebraisk, der kun har én fælles form (man kan også komme ud for, at maskulinumsformen 

bruges i stedet for femininum på aramæisk). Læg også mærke til første singularis, der ender på -t, 

mens anden singularis femininum har -ti. Første pluralis har ā-vokal til sidst i stedet for det u, der 

kendes fra hebraisk. Endelserne illustreres her på roden כתב i pǝʽal: 

 Singularis Pluralis 

Første   ִּתבֵ ְת ּכ אבְ ַתֶ֫ ּכְ   נָׂ  

Anden maskulinum  ְּת בְ ְּכַת  eller  ְָׂבּת ּתּוןבְ ַת ּכְ  ְּכַתֶ֫  

Anden femininum י ְבּתִּ ֵּתןבְ ַת ּכְ  ְּכַתֶ֫  

Tredje maskulinum ּובַתֶ֫ ּכְ  ְּכַתב  

Tredje femininum ְתַבת הבָׂ ַתֶ֫ ּכְ  ּכִּ  

Bøjning af verbum i perfektum 

Bemærk, hvordan selve roden vokaliseres i første singularis (ְתֵבת  og tredje singularis femininum (ּכִּ

ְתַבת) ְפַקת der kan også forekomme en vokalisering som i ;ּכִּ  .(Dan 2,13 ,נ 

Når der kommer personendelser på i de forskellige konjugationer, sker der ofte vokalreduktioner i 

forhold til de former i tredje singularis maskulinum, som blev opført i de foregående afsnit. Det 

gælder de e- og a-vokaler, der optræder i mange af konjugationerne før sidste radikal. Hvis endel-

sen starter på en vokal og har trykket, bliver vokalen i stavelsen før endelsen reduceret, f.eks. bliver 

paʽʽel, som i tredje singularis maskulinum hedder ַּכֵּתב, i første singularis til ַּכְּתֵבת. Hitpaʽʽal, som i 

tredje singularis maskulinum hedder ְתַּכַּתב ְתַּכְּתַבת bliver i tredje singularis femininum til ,הִּ  .הִּ

3.4.2.2 Imperfektum 

I imperfektum markeres person/køn/tal med både præfikser og – i nogle personer – med suffikser. 

En væsentlig forskel til hebraisk er tilstedeværelsen af et -n til sidst på de former, der har suffikser. 

På hebraisk findes den slags former også, men kun i særlige tilfælde (såkaldt nun paragogicum, 

“tilføjet” nun). De feminine pluralisformer har -ān, hvor hebraisk har -nā. Læg også mærke til, at 

præfikset i tredje pluralis femininum har yod ligesom den maskuline form i samme person (hvor 

hebraisk har t- i femininum). 
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Som eksempel gives roden כתב i pǝʽal: 

 Singularis Pluralis 

Første   ְכ בּת  א  ב  ְכּת   נִּ

Anden maskulinum ב ְכּת  ְכְּתבּון ּתִּ  ּתִּ

Anden femininum ין ְכְּתבִּ ן ּתִּ ְכְּתבָׂ  ּתִּ

Tredje maskulinum ב ְכּת  ְכְּתבּון יִּ  יִּ

Tredje femininum ב ְכּת  ן ּתִּ ְכְּתבָׂ  יִּ

Bøjning af verbum i imperfektum 

3.4.2.3 Jussiv 

Det er kun i nogle tilfælde, at man kan se nogen formmæssig forskel på imperfektum og jussiv. For 

det første: De former, der har et suffiks, taber suffiksets nun i jussiv. For det andet: Nogle svage 

verber, hvis tredje radikal er et oprindeligt yod, bliver reduceret i jussiv og skrives med י over for ה 

eller א i imperfektum (jf. hebraiske ל״ה-verber; se afsnit 3.4.3.7). For det tredje: Når der sættes ob-

jektssuffikser på, sker dette direkte på verbet i jussiv, mens der kommer et n-element ind imellem i 

imperfektum. I kapitel 4 vil relevante tilfælde i teksterne blive forklaret nærmere. 

3.4.2.4 Imperativ 

Den form, der er opført i skemaet over konjugationernes hovedformer ovenfor, er anden singularis 

maskulinum. I den tilsvarende feminine form kommer der et -i på, og i pluralis er endelserne i hen-

holdsvis maskulinum og femininum -u og -ā. I pǝʽal hedder det altså f.eks. ב י ,ְּכת  בִּ בּו ,ְּכת ֶ֫  og ְּכת ֶ֫

ה בָׂ  .ְּכת ֶ֫

3.4.2.5 Participium 

Participiet er en nominal form og har ikke personendelser. Det bøjes ligesom et adjektiv i maskuli-

num og femininum og i singularis og pluralis. De former, der er opført i skemaet ovenfor, er masku-

linum singularis. I absolutus (den form, der bruges, når participier bruges prædikativt som en del af 

verbalsystemet) er endelserne ה ַָׂ  i femininum singularis og ין ִַּ  og ן ַָׂ  i pluralis, henholdsvis masku-

linum og femininum.  
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Bemærk, at der kan ske reduktion af vokalerne i selve participiet, når endelserne kommer på, f.eks. 

e efter anden radikal i pǝʽal: ֵתב ה ,ּכָׂ ְתבָׂ ְת  ,ּכָׂ יןבִּ ּכָׂ  og  ְת ןבָׂ ּכָׂ . Det betyder i paʽʽel og hafʽel, at forskellen 

mellem aktiv og passiv ikke kan ses i participiet uden for maskulinum singularis. I paʽʽel er der 

f.eks. forskel på aktiv og passiv i maskulinum singularis, ְמַכֵּתב over for ְמַכַּתב, men i femininum 

hedder begge dele ה ין og i pluralis ,ְמַכְּתבָׂ ן og ְמַכְּתבִּ -hvad enten det er aktiv eller passiv. Tilsva ,ְמַכְּתבָׂ

rende reduktioner optræder i hafʽel. I praksis er det næppe et problem med disse sammenfald. 

3.4.3 Svage rødder og særligt opmærksomhedskrævende verber  

Ligesom på hebraisk er der på aramæisk en del rødder, der byder på udfordringer af forskellig slags. 

Her skal kun omtales nogle overordnede tendenser og nogle af de mest almindelige problemverber, 

og så vil konkrete forekomster blive kommenteret undervejs i tekstgennemgangen i kapitel 4. 

3.4.3.1 Rødder med laryngaler og r  

I forbindelse med laryngalerne ח ,ה og ע (samt ר) afviger vokaliseringen fra den sædvanlige, idet en 

e- eller i-vokal bliver til a, f.eks. i participiet i pǝʽal: ַמר  sigende”.27 En sådan a-vokal optræder“ ,אָׂ

også i første singularis perfektum, når første radikal er en laryngal, f.eks. ַעְבֵדת, “jeg lavede/gjorde” 

(over for ְתֵבת  .(i et stærkt verbum ּכִּ

Laryngalerne og ר kan ikke få dageš. Foran א og ר får man i f.eks. paʽʽel forlængelse af den foregå-

ende vokal i stedet for som i ְרֵכת  .(ע det samme kan også ske foran) ”jeg velsignede“ ,ּבָׂ

Præfikser før laryngaler har det med at få a-vokal (f.eks. ַּתְעְּבדּון, “I vil lave/gøre”), men i infinitiv er 

der æ:   ַּבדעְ מ , “lave/gøre” (og æ kan også af og til forekomme under andre præfikser, f.eks. hvis et 

verbum også har svag tredjeradikal). 

3.4.3.2 Metatese og assimilation i de refleksive/passive konjugationer 

Ved rødder, der begynder med s-lyde, sker der metatese (ombytning), når det t-holdige præfiks 

kommer på, så rækkefølgen f.eks. bliver ׁשת i stedet for תׁש. I forbindelse med צ bliver ת til ט (del-

vis assimilation) plus metatese > צט. Hvis roden begynder med ז, kan ת ligeledes delvist assimileres 

og blive til ד, plus metatese > 28.זד 

                                                           
27 Læg mærke til, at denne form vokaliseres helt ligesom en hebraisk perfektum/qatal. 

28 I nogle senere former for aramæisk kan der også forekomme (total) assimilation af det t-holdige præfiks i 

forbindelse med konsonanter som b, p, m og andre. Dette afspejles sandsynligvis i et af de aramæiske citater 

i Det Nye Testamente, hvor Jesus i Mark 7,34 siger εφφαθα, hvilket oversættes til græsk med διανοίχθητι, 



42 
 

3.4.3.3 Rødder med nun som første radikal 

Som på hebraisk kan nun assimileres, f.eks. i roden נתן, “give”, i imperfektum (> ֵּתן  men det sker ,(יִּ

ikke altid. Man kan altså også have ְנֵּתן  Bemærk, at denne rod har e-vokal i imperfektum (og det .יִּ

samme gælder roden נפל, “falde”). Verbet “give” er i øvrigt specielt derved, at roden נתן kun bruges 

i imperfektum og infinitiv (ְנַּתן  med ,יהב I perfektum, participium og imperativ bruges roden .(מִּ

samme betydning. 

I imperativ af verber med nun som første radikal forsvinder nun, f.eks. ֵשא af roden נשא, “tage”. 

3.4.3.4 Rødder med ’alef som første radikal 

I imperfektum udtales ’alef ikke, og i stedet får man en lang e-vokal i præfikset, f.eks. ֵיאַמר, “han 

vil sige”. Det samme sker i infinitiv (ֵמאַמר). I nogle tilfælde kan ’alef forsvinde helt i infinitiv. I 

hafʽel får man הֹו med svind af ’alef, f.eks. i infinitiven ה דָׂ  han“ ,הּוַבד ødelægge”, passiv hufʽal“ ,הֹובָׂ

blev ødelagt”, af roden אבד. To verber fra denne gruppe er lidt specielle i hafʽel: ן -han troe“ ,ֵהימִּ

de/stolede på”, fra roden אמן, og ה יָׂ  אתה få til at komme = bringe”, infinitiv hafʽel af roden“ ,ַהְיתָׂ

(som også har svag tredjeradikal). 

3.4.3.5 Rødder med yod som første radikal 

Det mest almindelige verbum af denne type er ידע, “vide”. I imperfektum pǝʽal tabes yod, og til 

gengæld kommer der nasalering af anden radikal. Nasalering betyder, at der popper et nun op foran 

den næste konsonant: ְנַדע  Det samme gælder .ַדע :du vil vide”.29 I imperativ forsvinder yod helt“ ,ּתִּ

f.eks. i roden ַהב :יהב, “giv!” (roden יהב bruges ikke i imperfektum; se 3.4.3.3 om נתן). I nogle rød-

der findes en imperfektum med fordoblet andenradikal (ב ּתִּ  svarende til ;יתב vil sidde”, fra roden“ ,יִּ

hebraisk יׁשב, imperfektum ֵיֵׁשב), eller man kan have en form som ֵייַטב fra roden יטב, “være god”. 

I hafʽel smelter første radikal og konjugationsmærket sammen til הֹו, f.eks. הֹוַדע, “han fik til at vide, 

informerede”, fra ידע (passiv hafʽel, dvs. hufʽal, har הּו). Roden יבל hedder ֵהיֵבל, “han bragte”, i 

hafʽel. 

                                                                                                                                                                                                 

“bliv åbnet” eller “åbn dig”. Den aramæiske form er imperativ i hitpaʽʽal (’ætpaʽʽal) eller hitpǝʽel (’ætpǝʽel) 

af roden פתח, “åbne”, med assimilation af t’et til p’et, hvilket skrives som φφ. Den græske transskription kan 

ikke gengive ח, eller måske blev ח bare ikke længere udtalt på dette tidspunkt. En alternativ forklaring på 

εφφαθα er, at ordet slet ikke er aramæisk, men hebraisk (i så fald en nifʽal imperativ, ַתח ּפָׂ  .(-men uden h ,הִּ

29 Det samme nun optræder i betegnelserne “mandæisme”, “mandæisk” osv., der netop er afledt af det ara-

mæiske ord for “viden” eller “indsigt” (ַמְנַדע), et substantiv, der er afledt af roden ידע. 
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3.4.3.6 Rødder med waw eller yod som anden radikal 

Disse såkaldte “hule” verber opfører sig delvist som på hebraisk. 

Rødder med waw som anden radikal har et langt ā i perfektum, ם  han rejste sig”. En enkelt rod“ ,קָׂ

ם :har i i perfektum (רום) ם nogle tolker dog) רִּ  .(som et passivt participium רִּ

I imperfektum er der u-vokal som i ְיקּום (læg mærke til den anderledes vokal i præfikset i forhold til 

hebraisk). Imperativen har u ligesom imperfektum, mens infinitiven har ā. I det aktive participium 

optræder der et ’alef som midterradikal, så man kan få den samme vokalisering, der kendes fra par-

ticipier af stærke verber: ֵאם ין Når vokalen under dette ’alef reduceres (f.eks. i pluralis .קָׂ ְאמִּ -skri ,(קָׂ

ves ’alef stadig, men den masoretiske notation indikerer, at det skal udtales som et yod (qāyǝmin).30 

I hafʽel kan man have ים ים eller ֲהֵקים ,ֲהקִּ ים og i imperfektum ,ֲאקִּ ֵקים eller ְיקִּ   .ְיהָׂ

I paʽʽel har roden קום yod med dageš i i stedet for waw, f.eks. i infinitiv ה מָׂ  .ַקיָׂ

Rødder med yod som anden radikal opfører sig mere eller mindre parallelt med de rødder, der har 

waw som anden radikal (med ā i perfektum, men i-vokal i imperfektum/imperativ).  

I hitpǝʽel har man en speciel form med fordobling af præfiksets t som i ְּתשָׂ ם  .שים af roden יִּ

3.4.3.7 Rødder med oprindeligt yod, waw eller ’alef som tredje radikal 

Disse typer rødder er generelt blevet blandet sammen på aramæisk (bortset fra nogle få, hvor ’alef 

stadig behandles som en konsonant), og de kan staves med både he og ’alef som sidste radikal. I 

nogle sammenhænge er sidste radikal helt forsvundet, andre gange optræder den som yod. De fleste 

af den type rødder slås op med ה som tredje radikal i ordlisten, nogle opføres (også) med א. 

I perfektum pǝʽal sker der forskellige sammentrækninger mellem endelserne og den oprindelige 

sidsteradikal. Tredje singularis maskulinum ender f.eks. på -ā, ה ַָׂ , og samme vokal optræder før 

femininumsendelsen: ת ַָׂ . I anden singularis er den oprindelige sidsteradikal bevaret som yod i en 

diftong, f.eks. anden singularis maskulinum  ְָׂית ַַ . I første singularis og første og anden pluralis er 

der sammentrækning af diftongen til e, f.eks. første singularis ית ֵַ . I tredje pluralis maskulinum er 

endelsen -o, ֹו. Intern passiv ender på -i, י ִַּ , i tredje singularis maskulinum og -iw, יו ִַּ , i pluralis. 

                                                           
30 Under et ’alef ville man ikke have forventet et šǝwa, men  ֲא. 
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I de afledte konjugationer har man i perfektum gennemgående vokalen י ִַּ , hvor tredje radikal skulle 

være. Tredje pluralis maskulinum ender på -iw, י וִַּ . 

I imperfektum ender de former, der ikke har personsuffikser, på en e-vokal, א ֵַ  (i jussiv findes en 

stavemåde med yod: ְתְקֵרי  ּון lad ham blive kaldt”). De former, der ved normale verber ender på“ ,יִּ

med u-vokal, har her ֹון med o-vokal. I de feminine pluralisformer optræder tredjeradikalen som yod 

foran endelsen: ן יָׂ ְַ . Infinitiv og participium ender på א ֵַ , men når der kommer endelser på, kommer 

yod frem som tredje radikal (også i de afledte konjugationer, se eksemplet ה יָׂ -i 3.4.3.4). Partici ַהְיתָׂ

pium pluralis maskulinum har en særlig form, f.eks. ן יִּ ַזֶ֫  med tryk på næstsidste stavelse (pluralis ,חָׂ

femininum er ן ְזיָׂ י Imperativ ender på .(חָׂ ִַּ  i singularis maskulinum og på ֹו i pluralis. 

3.4.3.8 Rødder med ens anden- og tredjeradikal 

Nogle rødder af denne type behandles som helt almindelige stærke verber, men som på hebraisk 

optræder denne type i nogle tilfælde kun med én af de to ens radikaler, f.eks. ַעל, “han gik ind”, af 

roden עלל. I andre tilfælde skrives anden radikal fordoblet (med dageš). I imperfektum og andre 

former med præfikser, får man en karakteristisk fordobling af rodens første radikal. I nogle rødder 

kan der i stedet komme en tilsvarende forlængelse af en foregående vokal, hvis første radikal er én, 

der ikke kan fordobles, og i nogle tilfælde får man nasalering i stedet for (altså et nun foran første-

radikalen). Denne fordobling/nasalering sker også i hafʽel, f.eks.med nasalering i ַהְנֵעל, “han førte 

ind”, af roden עלל. Infinitiv hafʽel optræder både som ה לָׂ ה og ַהְנעָׂ לָׂ עָׂ  Et eksempel med fordobling i .ה 

hafʽel er קּו ֶ֫   .דקק de knuste”, af roden“ ,ַהדִּ

3.4.3.9 Nogle særligt opmærksomhedskrævende verber 

Ud over de verber, der allerede er blevet omtalt i de foregående afsnit, bør man især være opmærk-

som på følgende særlige forhold: 

Verbet “være” (הוה, svarende til hebraisk היה) optræder i imperfektum med præfikset l- i de former, 

hvor andre verber har y-, f.eks. tredje singularis maskulinum ֵוא ה  ֵוה eller ל  ה  -og tredje pluralis ma ל 

skulinum ֹון ה   .læhæwon.31 Der er ikke enighed om forklaringen på dette lidt særprægede fænomen ,ל 

Nogle forskere ser dette lamed som en rest af en form, der kendes fra akkadisk, og som også har et 

l-præfiks. Den kaldes prekativ og udtrykker en form for ønske. Dette er dog ikke altid tilfældet i de 

aramæiske forekomster, og en række forskere har foreslået, at lamed i de aramæiske former af ver-

                                                           
31 Bemærk endelsen med o-vokal, jf. afsnit 3.4.3.7. Bemærk også vokaliseringen af præfikset og første radi-

kal, som skyldes, at denne er en laryngal. 
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bet “være” slet ikke er en “naturlig” sproglig udvikling, men en bevidst jødisk nydannelse, der kan 

tilskrives et ønske om at undgå former, der ville ligne Guds navn Jahve (יהוה). Denne forklaring er 

dog noget usikker. I Bibelen staves de fleste forekomster af imperfektum i tredje singularis masku-

linum med א til sidst og ikke ה. Det vil sige, at der ikke ville være noget direkte sammenfald med 

Jahve i stavemåden (men måske i udtalen?). Desuden bruges l-formerne også i pluralis, hvor der 

heller ikke ville være risiko for forveksling. Alligevel kan man godt forestille sig en form for analo-

gisk udbredelse af lamed til former, hvor det ikke var direkte nødvendigt for at undgå den uønskede 

lighed. Det kan også bemærkes, at et l-præfiks er udbredt på nogle andre aramæiske dialekter, også 

ved andre verber. 

Verbet הלך, “gå”, er i Bibelen kun bevidnet med denne rod i paʽʽel og hafʽel. I pǝʽal (imperfektum 

og infinitiv) bruges en speciel “hul” rod, הוך, med ā-vokal: ְך ְך og ְיהָׂ   .ְמהָׂ

Verbet סלק, “gå op”, har assimilation af lamed, når det kommer til at stå lige op ad den foregående 

konsonant ס. Forbindelsen -sl- bliver til -ss-, skrevet med dageš, ּס. I Bibelen forekommer det i nog-

le hafʽel-forekomster (קּו  perfektum tredje pluralis maskulinum, “de fik til at gå op, førte op”). I ,ַהּסִֶּ֫

en enkelt forekomst (hafʽel infinitiv) bliver ס nasaliseret, så resultatet bliver -ns- (ה קָׂ  få til at“ ,ַהְנסָׂ

gå op, føre op”). 
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4 TEKSTER MED KOMMENTARER 

I dette kapitel præsenteres en række tekster med grundige sproglige kommentarer. Afsnit 4.1 gen-

nemgår det aramæiske vers, der findes i Jeremias’ Bog (Jer 10,11), og afsnit 4.2 behandler den ara-

mæiske del af Daniels Bog (Dan 2,4-7,28). Afsnittet om Daniels Bog indledes med en diskussion 

af, hvorfor nogle af bogens kapitler overhovedet er skrevet på aramæisk. Afsnit 4.3 indeholder en 

kort diskussion af brugen af aramæisk i Ezras Bog; dette afsnit kan passende læses i forlængelse af 

indledningen til 4.2. Afsnit 4.4 giver en smagsprøve på aramæisk uden for Bibelen: Her introduce-

res kort brugen af aramæisk i Dødehavsrullerne fra Qumran, og der præsenteres et uddrag af den 

aramæiske tekst Genesisapokryfen, igen med udførlige sproglige kommentarer. 

Alle de ord, der forekommer i teksterne, kan findes i ordlisten bag i bogen (kapitel 5). 

Under læsningen kan det være en god øvelse at forsøge at få hoved og hale på sætningerne alene 

ved brug af ordlisten og opslag i grammatikdelen, inden man læser kommentarerne. Den autorisere-

de danske oversættelse af Jeremias og Daniel – eller en anden oversættelse – kan selvfølgelig også 

være til stor hjælp; der findes også både en dansk og flere engelske oversættelser af Genesisapokry-

fen, som kan være til hjælp (se indledningen i afsnit 4.4).  

De bibelske tekster citeres fra BHS (Biblia Hebraica Stuttgartensia), men bemærk, at de for over-

skuelighedens skyld præsenteres uden de masoretiske accenttegn. Hvis trykket ikke ligger på sidste 

stavelse, markeres det særskilt (f.eks.  ֶ֫דּוֲעַב ). 

4.1 Jeremias’ Bog 10,11  

Jeremias’ Bog er skrevet på hebraisk, men et stykke inde i kapitel 10 møder man pludselig dette 

vers på aramæisk (10,11): 

ה ְדנָׂ ַהיָׂ  ֹוםְלה ּוןֵּתאְמר ּכִּ לָׂ י־ְׁשַמיָׂ  אא  ן־ְּתח אֵמַאְרעָׂ  דּוֵיאַבֶ֫  דּוֲעַבֶ֫  אלָׂ  אְוַאְרקָׂ  אדִּ ה׃ֵאֶ֫  אְׁשַמיָׂ  ֹותּומִּ ל   

ה ְדנָׂ -er sammensat af præpositionen k- og det “nære” demonstrative pronomen i maskulinum singu ּכִּ

laris (3.3.2). Præpositionen k- vokaliseres (ligesom l- og b-) normalt med šǝwa ( ְּכ), men hvis det 

følgende substantiv selv begynder med šǝwa, får præpositionen i-vokal ( ִּּכ). Hvis substantivet be-

gynder med  ְי, bliver det samlet til י  Hvis substantivets første vokal er en af de andre reducerede .ּכִּ

vokaler (f.eks.  ֲַ ), så får præpositionen den tilsvarende fulde vokal (altså f.eks.  ַַ  foran  ֲַ ). Det sam-

lede udtryk betyder altså “som denne/dette” eller “i overensstemmelse med denne/dette”, men det 

bruges tit i betydningen “på denne måde” eller “således”. 
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ּוןֵּתאְמר  er imperfektum anden pluralis maskulinum af den hyppige rod אמר. Bemærk den særlige 

vokalisering af præfikset (3.4.3.4), og husk de n’er, der er en fast del af imperfektumsendelserne i 

nogle personer, til forskel fra hebraisk. Betydningen af imperfektum er vel her hen i retning af et 

dansk “skal”, når vi oversætter. 

ֹוםְלה  er præpositionen l- med et pronominalsuffiks (3.3.4 og 3.3.4.2). Herefter begynder selve det 

udsagn, som skal fremsiges. 

א ַהיָׂ לָׂ ּה er א  לָׂ -med den bestemte artikel i pluralis maskulinum. Dertil knyttes en relativsætning, ind א 

ledt med partiklen י י I relativsætningen fungerer .דִּ  som subjekt, hvorefter der følger et objekt, som דִּ

består af to substantiver forbundet med den almindelige konjunktion ו, som opfører sig mere eller 

mindre som sit hebraiske modstykke mht. vokalisering ( א א ְׁשַמיָׂ ְוַאְרקָׂ ). Bemærk bestemt artikel i 

henholdsvis pluralis og singularis ( אְׁשַמיָׂ   svarer til hebraisk ם יִּ ַמֶ֫  ,der også skal tolkes som pluralis ,ַהשָׂ

selvom det kan ligne en dualis – og i oversættelse kan vi bare sige “himlen”; på bibelsk aramæisk er 

ordet altid bestemt, og derfor kunne det rent formelt også være en dualis). Til sidst i relativsætnin-

gen kommer verbet i perfektum tredje pluralis maskulinum ( דּוֲעַבֶ֫  ; det ord, som subjektet י  henviser דִּ

til, er pluralisordet א ַהיָׂ לָׂ א Verbet er negeret med den almindelige negation .(א   der svarer helt til ,לָׂ

hebraisk ל א, med den karakteristiske forskel i vokalisering med hebraisk o svarende til langt ā. På 

aramæisk optræder verbet tit til sidst i en sætning – hvilket vi ikke er så vant til på hebraisk. 

Med  ֶ֫דּוֵיאַב  er vi tilbage i hovedsætningen. Det er et verbum af roden אבד. Da der ikke er noget nun 

på til sidst, er det ikke en almindelig imperfektum, men en jussiv (“gid de må…”, “lad dem…”, “de 

skal…”; se 3.4.2.3). Læg igen mærke til den særlige vokalisering af præfikset, fordi roden starter 

med ’alef (3.4.3.4). Subjektet er hele det foregående udtryk: “De guder, som ikke har lavet himlen 

og jorden”. 

אֵמַאְרעָׂ   er præpositionen ן ן .i bestemt form ֲאַרע plus מִּ  opfører sig til dels som på hebraisk og kan מִּ

assimileres til substantivet, og hvis dette som her begynder med en konsonant, der ikke kan fordob-

les, kan man få ændret/forlænget vokalen i stedet for. Læg mærke til ordet for “jord”. Det optrådte 

også tidligere i sætningen, men der blev det stavet med ק, og nu er det pludselig med ע. Som omtalt 

i kapitel 2 er formen med ק den ældste. En mulig forklaring på, hvorfor der bliver brugt to forskelli-

ge former af samme ord i samme sætning, kan ligge på det indholdsmæssige plan: Når det drejer sig 

om skabelsen af himmel og jord (som de omtalte guder ikke har stået for), peges der bagud i tid 

mod en fjern fortid, og derfor bruges en ældre form; når der tales om, at disse guder skal gå til 

grunde, peges der fremad i tiden til noget, man håber på (jussiv), og derfor bruges en yngre form. 
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Hvis dette er grunden, forudsætter det, at forfatteren (og vel den intenderede læser) har været klar 

over de to formers kronologiske rækkefølge, og det ved vi selvfølgelig ikke, om de har været. Al-

ternativt kan det også bare skyldes tilfældigheder eller behovet for afveksling. 

ן־ְּתחֹות  .er en sammensat præposition af den slags, man også kender på hebraisk (“fra under”) מִּ

ה  ל  ֵאֶ֫  er en af de former, som det “nære” demonstrative pronomen kan have i pluralis (3.3.2). Det 

står efter det substantiv, det lægger sig til (א  .(ְׁשַמיָׂ

Det er ikke helt klart, hvorfor dette vers er på aramæisk, men man kan eventuelt pege på den umid-

delbart foregående sætning (Jer 10,10) som en anledning. Den lovpriser (på hebraisk) Jahve som 

den, der i sandhed er Gud ( ים ֹלהִּ ת א  מ  א  ). Han er den levende Gud ( ים ֹלהִּ ים א  ַחיִּ ) og evighedens konge 

( ְך ל  ם מ ֶ֫ עֹולָׂ ) – i modsætning til folkeslagenes afguder, som omtales i starten af kapitlet. Og så står der 

til sidst i vers 10: ְצּפ קִּ ְרַעׁש ֹומִּ ץ ּתִּ ר  אֶָׂ֫ לּו הָׂ כִֶּ֫ ם ְול א־יָׂ ַזְעמֹו גֹויִּ , “på grund af hans vrede skal jorden ryste, og 

folkeslagene vil ikke kunne udholde hans harme”. Det er altså “folkeslagene”, der skal tales til med 

det udsagn, der kommer i vers 11. Aramæisk var det store internationale sprog i tiden, og hvis man 

skal tale til de fremmede folk med de falske guder, giver det selvfølgelig mening at bruge dét sprog. 

Man kan så indvende, at det stadig er påfaldende, at den første del af vers 11 (“Således skal I sige til 

dem”) også er på aramæisk. Opfordringen til de Jahve-troende om at tale til folkene kunne måske 

mere nærliggende have været på hebraisk og kun selve det, de skal sige, på aramæisk. Samtidig kan 

man også indvende, at Bibelen også andre steder kommer med udfald mod fremmede folk og deres 

guder, men i andre passager slår teksten ikke lige pludselig over i aramæisk. Mange forskere mener, 

at vers 11 simpelthen er en afskrivers kommentar (en glosse), der ved en fejl på et tidspunkt er ble-

vet en del af selve bibelteksten. Alligevel lader der til at være tænkt over sætningen – ikke mindst, 

hvis det er bevidst, at der veksles mellem א א og ַאְרקָׂ  og også fordi der lader til at være et par ,ַאְרעָׂ

andre ordspil i sætningen: Ordene  ֶ֫דּוֲעַב  og  ֶ֫דּוֵיאַב  ligger tæt op ad hinanden, og måske kan man sige, 

at selve udsagnet til folkeslagene indledes og afsluttes med delvist enslydende ord (א ַהיָׂ לָׂ הֵאֶ֫  og א  ל  ). 

Når man er vant til hebraisk, er Jer 10,11 en god introduktion til aramæisk. Der er mange af ordene, 

der kendes fra hebraisk: De “små” præpositioner k- og l- er let genkendelige, og det samme gælder 

præpositionen ן ַחת er tæt på ְּתחֹות og) מִּ ה pronominet ,ו desuden er der konjunktionen ;(ַּתֶ֫ ל  -og ver ֵאֶ֫

balrødderne אמר og אבד. I substantiverne א ַהיָׂ לָׂ ים hebraisk) א  ֹלהִּ א ,(א  ם) ְׁשַמיָׂ יִּ ַמֶ֫ א og (ׁשָׂ א eller ַאְרקָׂ  ַאְרעָׂ

ץ) ר  -er selve rødderne genkendelige (ved det sidste skal man dog tage de systematiske lydudvik (א ֶ֫

linger med i betragtning), og det er primært den anderledes bestemte artikel, der gør ordene frem-

medartede. Af andre forskelle kan nævnes: Pronominet ה  ,er ikke, hvad vi kender fra hebraisk ְדנָׂ
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roden עבד betyder ikke helt det samme som på hebraisk (se kapitel 2), pronominalsuffikset på ְלהֹום 

er lidt anderledes, præfikserne på verberne med ’alef som første radikal vokaliseres anderledes, og 

der er et n på til sidst på imperfektumsformen ּוןֵּתאְמר . Den objektsmarkør, vi kunne have forventet i 

en tilsvarende hebraisk sætning (ֵאת eller ת־  bruges ikke foran objekterne i relativsætningen (den ,(א 

tilsvarende aramæiske partikel ת  findes i nogle typer aramæisk, i visse tekster, men slet ikke så יָׂ

systematisk som på hebraisk).32 Endelig så vi, at ordstillingen kan være anderledes på aramæisk 

(der ofte foretrækker at have verbet til sidst – muligvis under påvirkning fra akkadisk, der som om-

talt i 1.1 var det aramæiske sprogs forløber som lingua franca i Nærorienten). 

4.2 Daniels Bog 

Daniels Bog begynder på hebraisk og fortsætter sådan indtil midt i 2,4, hvor sproget skifter til ara-

mæisk. Resten af kapitel 2 og kapitel 3-7 er på aramæisk, men fra 8,1 er bogen igen på hebraisk 

(kapitel 8-12). Skiftet til aramæisk markeres eksplicit i teksten, hvor der – på hebraisk – står, at 

“stjernetyderne” talte til babylonerkongen på aramæisk ( ים ַלמ ֶ֫  יתַוְיַדְּברּו ַהַּכְשדִּ מִּ ְך ֲארָׂ ל  ; det er ים  ,ַהַּכְשדִּ

egentlig “kaldæerne”, der gengives med “stjernetyderne” i den autoriserede danske oversættelse). 

Det, stjernetyderne siger, er aramæisk, og det samme er kongens svar og stjernetydernes gensvar, 

men det er fortællerbemærkningerne mellem svarene også, samt resten af teksten indtil kapitel 8. 

Der er blevet skrevet og ment meget om denne specielle brug af to sprog i én bog. Nogle har argu-

menteret for, at bogen er én forfatters værk, og at denne forfatter skrev bogen på to sprog, idet han 

enten skiftede sprog bevidst for at udtrykke en pointe eller simpelthen glemte at skifte tilbage til 

hebraisk, efter at han var slået over til aramæisk for at gengive de aramæisktalende stjernetyderes 

udtalelser og hele den følgende samtale mere autentisk.33 Andre har derimod ment, at hele bogen 

oprindeligt blev skrevet på enten hebraisk eller aramæisk, og at dele af den så efterfølgende blev 

oversat. Atter andre mener, at sprogskiftet skal ses i lyset af bogens historie som sammensat af op-

rindeligt særskilte dele, hvor ældre aramæisk materiale er blevet udbygget med hebraiske tilføjelser. 

Når sprogskiftet har sat forskerne så mange grå hår i hovedet, skyldes det ikke mindst, at den litte-

rære, genremæssige opdeling af bogen ikke stemmer overens med den sproglige opdeling. På det 

                                                           
32 På hebraisk udelades objektsmarkøren dog også af og til, ikke mindst i poetisk sammenhæng eller i sådan-

ne korte, fyndige udsagn som det aktuelle. 

33 Til dette og det følgende, se side 12-13 i Collins’ kommentar til Daniels Bog (Daniel: A Commentary on 

the Book of Daniel; se litteraturlisten). Se også f.eks. Arnold, “The Use of Aramaic in the Hebrew Bible”; 

Snell “Why Is There Aramaic in the Bible?”; Egede, “Daniels Bog: Vise mænd og tvivlsomme konger”. 
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litterære plan ser det umiddelbart ud til, at kapitel 1-6 hører sammen over for kapitel 7-12, idet der i 

1-6 er tale om en samling af mindre fortællinger eller legender om Daniel og hans venners oplevel-

ser ved det babylonske hof, mens 7-12 er gengivelser af syner, som Daniel har haft. Mange forskere 

ser også en forskel i historisk baggrund, med ældre legender og yngre syner. Synerne i kapitel 7-12 

refererer også tydeligt til situationen under Antiokus IV Epifanes med forfølgelser af jøderne, mens 

dette ikke er tilfældet i de første seks kapitler. På den baggrund kunne man måske have forventet 

aramæisk i 1-6 og hebraisk i 7-12, men kapitel 1 er altså hebraisk, og kapitel 7 er aramæisk.  

Forskere har forsøgt at få mening i uoverensstemmelsen mellem litterær genre og sprogvalg ved at 

opstille forskellige scenarier. F.eks. består kapitel 2-6 ifølge Collins af oprindeligt selvstændige 

fortællinger på aramæisk, der på et tidspunkt blev samlet og forsynet med en indledning i form af 

kapitel 1, som – efter Collins’ opfattelse – nok også oprindeligt har været på aramæisk. Tidligt un-

der Antiokus IV Epifanes, inden templet blev vanhelliget, blev kapitel 7 (også på aramæisk) skrevet 

til, og muligvis cirkulerede kapitel 1-7 som en selvstændig aramæisk bog. Så mellem 167 og 164 

f.Kr. blev de hebraiske kapitler 8-12 tilføjet, og kapitel 1 blev oversat til hebraisk for at skabe en 

hebraisk ramme om hele bogen.34 Der er dog nogle ting ved dette scenarie, der er usikre: Vi har 

ingen klare vidnesbyrd om en selvstændig aramæisk bog bestående af kapitel 1-7, og der er ikke 

noget, der entydigt taler for, at kapitel 1 i sin overleverede hebraiske form må være en oversættelse 

fra aramæisk. 

Hvad end der er oprindelsen til bogens enkelte dele, er det interessante i virkeligheden primært, 

hvorfor sprogskiftet er blevet bevaret. Hvis Collins har ret i sin rekonstruktion af udviklingen, hvor-

for blev alt det aramæiske så ikke oversat til hebraisk, når man nu var i gang med kapitel 1? Hvorfor 

bevarede man en sådan tosproget bog? Det er nærliggende at se et formål – en bevidst pointe – med 

skiftet mellem de to sprog. Det har flere forskere arbejdet med, og f.eks. bruger Portier-Young ind-

sigter fra sociolingvistikken til at fremhæve, hvordan valg af sprog spiller en rolle i at opbygge 

identitet. Hun mener, at sprogskiftet er en bevidst retorisk strategi, der skal tydeliggøre det ændrede 

forhold til magthaverne i Seleukideriget, som jøderne levede under: fra samarbejde til afstandtagen 

og modstand baseret på pagten med Gud. Dette afspejles i en bevægelse fra det store imperiums 

sprog aramæisk til pagtens sprog hebraisk. Og det hebraisk, der bruges i visionerne sidst i bogen, er 

oven i købet ikke bare “normalt” hebraisk, men et ofte meget anderledes og nogle gange decideret 

                                                           
34 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, side 38. 
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kryptisk hebraisk – en sprogbrug, der ifølge Portier-Young skal desorientere læseren for derigen-

nem at omorientere ham til en ny forståelse.35 

Også i Ezras Bog skifter teksten fra hebraisk til aramæisk, ikke bare én, men to gange. Nedenfor i 

afsnit 4.3 findes en kort omtale af brugen af aramæisk i Ezras Bog og de mulige årsager til sprog-

skiftet i dén bog. 

Her følger en detaljeret kommenteret gennemgang af den aramæiske del af Daniels Bog. Som en 

hjælp til læsningen præsenteres det første af de aramæiske kapitler (Dan 2) på den måde, at de fleste 

af versene er delt op i mindre bidder, og hver bid følges af kommentarer. Dan 3-7 præsenteres der-

imod som hele vers, men i mange tilfælde er der indsat linjeskift for at markere, at der begynder en 

helt ny sætning eller del af en sætning i løbet af verset. Alle særligt opmærksomhedskrævende 

sproglige fænomener omtales, men nogle få vers gives uden kommentarer, hvis det skønnes, at de er 

umiddelbart forståelige ved hjælp af ordlisten bag i bogen (kapitel 5) og de foregående vers. 

Det kan være en god idé at læse kapitel 1 og starten af kapitel 2 først, enten på hebraisk eller i over-

sættelse. Kapitel 1 introducerer Daniel og hans tre venner Hananja, Mishael og Azarja, som lever i 

eksil i Babylonien. De er blandt de unge eksilerede israelitter, som udvælges til at blive oplært gen-

nem tre år, så de kan indtræde i babylonerkongen Nebukadnesars tjeneste. Under deres oplæring får 

de nye navne af hofchefen: Daniel får navnet Beltshassar, og de tre venner kaldes Shadrak (Hanan-

ja), Meshak (Mishael) og Abed-Nego (Azarja). Daniel står fast på, at de skal opretholde deres ren-

hedsforskrifter og ikke spise den mad og vin, der bliver serveret ved hoffet. Derfor spiser de kun 

grønsager og drikker vand i en prøveperiode på ti dage, og alligevel ser de bedre, sundere og raske-

re ud end de andre unge mænd, så hofchefen giver dem lov til at fortsætte med den kost. Vi hører, at 

Gud giver de fire fromme israelitter indsigt og visdom, og at Daniel kunne tyde alle slags drømme. 

De kommer i kongens tjeneste og overgår alle de kongelige vismænd.  

I begyndelsen af kapitel 2 fortælles det så, at babylonerkongen havde en drøm, der gjorde ham uro-

lig, og derfor vil han have sine troldmænd og stjernetydere til at komme og fortælle ham, hvad det 

er, han har drømt.  

 

 

                                                           
35 Portier-Youngs opfattelse kan findes i artiklen “Languages of Identity and Obligation: Daniel as Bilingual 

Book” (se litteraturlisten). 
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Og de svarer så på aramæisk: 

Dan 2,4 

א ְנַחּוֵ א׃ ְׁשרָׂ יְך ּופִּ א ְלַעְבדָׂ ְלמָׂ ַמר ח  י א  יִּ ין ח  ְלמִּ א ְלעָׂ  ַמְלּכָׂ

På det første ord (som også er kendt fra hebraisk) ses den efterhængte bestemte artikel. Her bruges 

den bestemte form som vokativ (hvilket også kendes fra hebraisk, men ikke fungerer så godt på 

dansk). Man kan se, at det må forstås vokativisk, fordi de to verber, der følger (י יִּ ַמר og ח  -er impe ,(א 

rativer (bemærk, at den første er en svag rod; se 3.4.3.7). ין ְלמִּ י hører til imperativen ְלעָׂ יִּ  det er ;ח 

præpositionen l- med et ord i pluralis maskulinum ubestemt form. Ordet selv kendes fra hebraisk, 

hvor det bare har den karakteristiske o-lyd i første stavelse svarende til aramæisk ā (ם -i singula עֹולָׂ

ris). Hele udtrykket er en standard tiltale til kongen. Imperativen ַמ ר  følges af et objekt i bestemt א 

form (א ְלמָׂ  ַעְבדָׂ יְך .og en præpositionsforbindelse med l-, der kan opfattes som indirekte objekt (ח 

indeholder et possessivsuffiks i anden singularis maskulinum, sat på et maskulint ord i pluralis (som 

igen er kendt fra hebraisk). Bemærk (jf. 3.3.4.1), at yod i sådan en form ikke udtales ifølge den ma-

soretiske notation. Sidste del af verset er en ny sætning, indledt med “og”: objekt først (i bestemt 

form) og et verbum i imperfektum paʽʽel første pluralis af en svag rod (ְנַחּוֵ א; opslagsform חוה, jf. 

3.4.3.7; som nævnt i det afsnit kan denne type rødder optræde med både ה og א til sidst). Bemærk 

vokaliseringen af “og” som u- foran et ord, der begynder med en labial lyd som פ. 

Dan 2,5a 

יֵא  ַמר ְלַכְשדָׂ א ְואָׂ ֵנה ַמְלּכָׂ  עָׂ

Verbum først, så subjekt, derefter endnu et verbum med præpositionsforbindelse/indirekte objekt. 

Bemærk, at begge verber er participier, der her bruges i en fortidig kontekst. Normalt betegner par-

ticipier noget igangværende eller vedvarende, men især ved verber, der betyder noget med “sige”, 

bruges de af og til, uden at denne betydningsnuance træder særlig tydeligt frem (se 3.4). Her (og 

mange andre steder i Daniels Bog) kan man derfor godt bare oversætte lige præcis disse verber i 

participiumsform, som om de stod i perfektum.  יֵא  er et ord, der betegner afstamning (se note 8 i ַכְשדָׂ

afsnit 3.1.3), og det “burde” ende på ֵיא ַָׂ  i bestem form pluralis. Det er også det, konsonantteksten 

indikerer, mens vokaliseringen (med e-vokalen placeret under ’alef) lader til at forudsætte, at yod 

mellem ā og e er blevet reduceret til ’alef i udtalen, så man skal sige -ā’e frem for -āye. 
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Dan 2,5b 

י ַאְזדָׂ א  ּנִּ ְלתָׂ א מִּ  מִּ

Kongens svar begynder med en nominalsætning med subjekt, præpositionsforbindelse (med suffiks 

i første singularis) og subjektsprædikat. ְלתָׂ א ה er femininum, bestemt form (opslagsform מִּ לָׂ -Be .(מִּ

mærk, at nun i præpositionen ן  lader til egentlig at være ַאְזדָׂ א .får dageš, når der kommer suffiks på מִּ

et adverbium, men det bruges her som et prædikativt adjektiv. 

Dan 2,5c 

מּון׃ ְּתשָׂ י יִּ לִּ ֵּתיכֹון ְנוָׂ ְתַעְבדּון ּובָׂ ין ּתִּ מִּ ְׁשֵרּה ַהדָׂ א ּופִּ ְלמָׂ י ח  א ְתהֹוְדעּוַּנֶ֫ נִּ  ֵהן לָׂ

En betingelsessætning med konjunktionen ֵהן, fulgt af hovedsætningen (fra ין מִּ  som består af to ,(ַהדָׂ

små sætninger – den anden indledt med “og” (i ֵּתיכֹון -Det negerede verbum i betingelsessætnin .(ּובָׂ

gen (י  er anden pluralis maskulinum imperfektum hafʽel af en svag rod med yod som første (ְתהֹוְדעּוַּנֶ֫ נִּ

radikal (ידע ), og med objektssuffiks i første singularis (bemærk hvordan dette suffiks sættes på selve 

verbalformen: personendelsens nun får dageš, og der er en a-vokal før objektssuffikset). Suffikset 

må tolkes som indirekte objekt, for de to følgende ord er objekter (“Hvis I ikke fortæller mig 

drømmen og dens tolkning”). ְׁשֵרּה  har suffiks i tredje singularis maskulinum (som viser tilbage til פִּ

א ְלמָׂ ְתַעְבדּון I den første korte hovedsætning .(ח  ין ּתִּ מִּ ין er ַהדָׂ מִּ  subjektsprædikat for verbet, som står ַהדָׂ

i hitpǝʽel: “I skal blive gjort (til) lemmer”, dvs. blive sønderlemmet. I den sidste sætning har vi sub-

jekt (med possessivsuffiks på et ord i pluralis; bemærk, at “hus”, ת יִּ ין hedder ,ַּבֶ֫ ּתִּ -i pluralis), sub ּבָׂ

jektsprædikat og verbum (roden er שים, i hitpǝʽel: “blive gjort til”; bemærk dageš i taw i denne type 

rod, jf. 3.4.3.6). 

Dan 2,6a 

מָׂ י  דָׂ ן־ק  יא ְּתַקְּבלּון מִּ ר ַשגִּ יקָׂ ה וִּ ְזּבָׂ ן ּוְנבִּ ְׁשֵרּה ְּת ַהֲחֹון ַמְּתנָׂ א ּופִּ ְלמָׂ  ְוֵהן ח 

Endnu en betingelsessætning fulgt af en hovedsætning, der starter ved ן -Verbet i betingelses .ַמְּתנָׂ

sætningen (ְּתַהֲחֹון) er fra samme rod som det sidste ord i vers 4 (ְנַחֵּוא). I vers 4 var det bare i paʽʽel, 

mens det her er i hafʽel. Betydningen er den samme. Bemærk, at ה i hafʽel-præfikset bevares i im-

perfektum (jf. 3.4.1.3), og at en rod som חוה har o-vokal i endelsen (jf. 3.4.3.7); waw i endelsen skal 

læses konsonantisk, altså -won. I hovedsætningen kommer tre objekter først (det første med feminin 

pluralisendelse -ān) og så verbet ְּתַקְּבלּון (i anden pluralis maskulinum, imperfektum paʽʽel) fulgt af 

en sammensat præposition (י מָׂ דָׂ ן־ק   ”fra foran mig”, hvilket simpelthen må gengives med “af“ :(מִּ
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eller “fra”. Præpositionen ם  er en af dem, der tager suffikser som på et maskulint substantiv i ֲקדָׂ

pluralis (jf. 3.3.4.2), derfor endelsen -āy (med langt ā, fordi ordet står i pausa). Bemærk i ר יקָׂ  ,וִּ

hvordan “og” foran et ord, der starter med yod vokaliseret med šǝwa, opfører sig: Samlet kommer 

ordet til at starte på י ר opslagsformen på substantivet er altså) וִּ ר .(ְיקָׂ  bliver her nærmere bestemt ְיקָׂ

af adjektivet יא  .ַשגִּ

Dan 2,6b 

י׃ ְׁשֵרּה ַהֲחֹוֶ֫ נִּ א ּופִּ ְלמָׂ  לָׂ ֵהן ח 

Verbet til sidst i sætningen (י  haḥawóni) kendes fra tidligere i vers 6, men nu er det i imperativ ;ַהֲחֹוֶ֫ נִּ

anden pluralis maskulinum, med objektssuffiks i første singularis (der må tolkes som indirekte ob-

jekt, da de to foregående ord er direkte objekt). 

Dan 2,7a 

ְמרִּ ין  נּות ְואָׂ ְניָׂ  ֲענֹו תִּ

Verbet ענה havde vi også i vers 5a, men nu er det i perfektum, tredje pluralis maskulinum – bemærk 

o-vokalen i endelsen i denne type rødder (3.4.3.7). Verbet følges af en adverbiel bestemmelse og 

endnu et verbum, denne gang et participium (som i vers 5a). Det karakteristiske element er ā i første 

stavelse (svarende til o-vokal på hebraisk); her er det selvfølgelig i pluralis. Når et participium som 

her optræder sammen med en perfektum, kan man fremhæve den igangværende eller vedvarende 

betydning i participiet ved at gengive det som “de svarede … idet de sagde” eller lignende. Ordret: 

“de svarede … og (de var) sigende”. 

Dan 2,7b 

ְׁשרָׂ ה ְנַהֲחוֵ ה׃ י ּופִּ א ֵיאַמר ְלַעְבדֶ֫ ֹוהִּ ְלמָׂ א ח   ַמְלּכָׂ

Rækkefølgen er subjekt (i bestemt form), objekt (også bestemt), verbum (imperfektum, eller snarere 

jussiv, selvom der ved denne rod ikke kan ses forskel; bemærk vokaliseringen, som afviger fra det 

tilsvarende hebraiske verbum) og så en præpositionsforbindelse, der markerer indirekte objekt. De 

to sidste ord udgør en ny sætning indledt med “og”. י -indeholder det karakteristiske possessiv ַעְבדֶ֫ ֹוהִּ

suffiks i tredje singularis maskulinum på et maskulint ord i pluralis, י  Lad kongen fortælle“ .ֹוהִּ

drømmen til sine tjenere” er en typisk underdanig brug af tredje person i tiltale til en overordnet. 

ה ְׁשרָׂ  men man kan se i apparatet i ,(א frem for det mere almindelige ה med) må være bestemt form פִּ

BHS, at der tilsyneladende findes en variant med possessivsuffiks som i de foregående vers (ְׁשֵרּה  .(פִּ
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Verbet til sidst i verset er samme rod som i stjernetydernes første svar i vers 4, men nu i hafʽel (med 

bevaret h i imperfektum) og ikke i paʽʽel som i vers 4. Og læg også mærke til, at roden her skrives 

med ה som sidste radikal, men med א i vers 4. 

Dan 2,8 

ְלתָׂ א׃ י מִּ ּנִּ א מִּ י ַאְזדָׂ י ֲחֵזיתֹון דִּ ֵבל דִּ ל־ק  ין ּכָׂ ְבנִּ א ַאְנּתּון זָׂ נָׂ דָׂ י עִּ ה דִּ ַדע ֲאנָׂ יב יָׂ ן־ַיצִּ ַמר מִּ א ְואָׂ ֵנה ַמְלּכָׂ  עָׂ

Starten af verset er som i vers 5a. יב ן־ַיצִּ  er den velkendte præposition plus et adjektiv, der betyder מִּ

“sikker, bestemt” – samlet kan man gengive det som f.eks. “med sikkerhed”. Vær opmærksom på, 

at man, hvis man tænkte i hebraiske baner, kunne misforstå ַדע  som en perfektum i tredje singularis יָׂ

maskulinum – men det er det ikke på aramæisk; det er et participium, der her markerer almindelig 

nutid. Subjektet står bagefter (ה י og derefter kommer objektet i form af en ,(ֲאנָׂ  sætning (“at”). Inde-דִּ

i “at”-sætningen er strukturen objekt i bestemt form (א נָׂ דָׂ  personligt pronomen, se ;ַאְנּתּון) subjekt ,(עִּ

3.3.1), verbum (ין ְבנִּ -participium i pluralis): “at I køber tiden”, dvs. prøver at trække tiden ud. Ud ;זָׂ

trykket י ֵבל דִּ ל־ק   betyder samlet “på grund af at”, dvs. “fordi” (første del har egentlig ikke noget ּכָׂ

med ordet “al” at gøre, selvom det ser sådan ud; i dette udtryk er det oprindeligt en sammensmelt-

ning af de to præpositioner כ og ל). Udtrykket indleder en kort sætning med verbet ֲחֵזיתֹון, perfektum 

anden pluralis maskulinum af en svag rod. Endelsen er usædvanlig (normalt hedder den ּתּון med u, 

ikke o); som man kan se i apparatet i BHS, er der mange manuskripter, der har den normale endel-

se. Verbet følges af et objekt i form af endnu en “at”-sætning indledt med י  Denne sætning er en .דִּ

gentagelse af ord fra vers 5b. 

Dan 2,9a 

ְתכֹון  יא דָׂ ה־הִּ י ֲחדָׂ ַּנֶ֫ נִּ א ְתהֹוְדע  א לָׂ ְלמָׂ י ֵהן־ח   דִּ

י -kan man her bedst gengive med konjunktionen “for”. Starten af sætningen er en betingelsessæt דִּ

ning, der gentager ord fra vers 5c (men u-vokalen i י ַּנֶ֫ נִּ  er defektivt skrevet i 9a, men plene i ְתהֹוְדע 

5c, dvs. skrevet med waw som vokalbogstav). De tre sidste ord udgør hovedsætningen, som er en 

nominalsætning, hvor pronominet יא ה .fungerer som kopula (se 3.3.1.1) הִּ  ,er subjektsprædikat ֲחדָׂ

ְתכֹון  .er subjekt (et substantiv med possessivsuffiks på, se 3.3.4): “…(så) er jeres lov én”, dvs דָׂ

“…(så) er der kun én lov, der gælder for jer” (nemlig det, der blev sagt i vers 5c). 
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Dan 2,9b 

ְׁשַּתּנֵ א  א יִּ נָׂ דָׂ י עִּ ַמי ַעד דִּ דָׂ ְנּתּון ְלֵמאַמר קָׂ ְזְדמִּ ה הִּ יתָׂ ה ּוְׁשחִּ ְדבָׂ ה כִּ לָׂ  ּומִּ

Første del indtil ַעד har følgende struktur: Verbet ְנּתּון ְזְדמִּ -følges af en infinitiv markeret med præ הִּ

positionen l- (ְלֵמאַמר); denne infinitiv tager et objekt, der står først i sætningen (ה יתָׂ ה ּוְׁשחִּ ְדבָׂ ה כִּ לָׂ  ,(מִּ

og den bestemmes yderligere af en præpositionsforbindelse (ַמי דָׂ  Verbet i den form, som det har .(קָׂ

ovenfor, er qǝre-formen (altså det, der skal læses ifølge masoreterne), mens den konsonantform, der 

faktisk står i brødteksten i BHS (kǝtiv, “det skrevne”), ikke har noget ד. Qǝre-formens konsonanter 

står ude i marginen i BHS og skal læses sammen med de vokaler, der står inde i selve teksten under 

kǝtiv-formens konsonanter. ְנּתּון ְזְדמִּ -viser et eksempel på assimilation og metatese (se 3.4.3.2). Ro הִּ

den er altså זמן, og konjugationen er hitpǝʽel. Kǝtiv-formens konsonanter indikerer, at taw i hitpǝʽel-

præfikset er blevet helt assimileret til rodens første radikal: ְנּתּון ְזמִּ  alternativt kunne kǝtiv-formen) הִּ

vokaliseres som en hafʽel). Under alle omstændigheder er formen perfektum, anden pluralis masku-

linum, og betydningen er “I har aftalt” – fulgt af infinitiven. Bemærk, at infinitiver i pǝʽal har et m-

præfiks (se 3.4.1.1; og bemærk den særlige vokalisering af roden אמר, der har ’alef som første radi-

kal). Objektet for infinitiven står først i sætningen – kernen er et substantiv i ubestemt form (ה לָׂ  ,(מִּ

der beskrives vha. to adjektiver, der begge står i femininum, fordi substantivet er femininum. ה יתָׂ  ְׁשחִּ

er egentligt et passivt participium af grundstammen. Bemærk vokaliseringen af “og” som u- foran 

ord, der begynder med en labial (som m-), eller hvis første vokal er šǝwa. 

י ְׁשַּתֵּנא indleder en kort tidsbisætning (“indtil at”), hvor subjektet kendes fra vers 8. Verbet ַעד דִּ  er יִּ

endnu et eksempel på metatese af taw i præfikset, denne gang i hitpaʽʽal, som det kan ses på a-

vokalen under taw og dageš i nun. Roden er altså ׁשנה (husk, at denne type svage rødder skrives 

snart med ה, snart med א som sidste radikal). 

Dan 2,9c 

י׃ ַּנֶ֫ נִּ ְׁשֵרּה ְּתַהֲחו  י פִּ ְנַדע דִּ י ְואִּ ַמֶ֫ רּו לִּ א א  ְלמָׂ ֵהן ח   לָׂ

ַמֶ֫ רּו ְנַדע er en imperativ i anden pluralis maskulinum, med foranstillet objekt. Verbet א   ”med “og) אִּ

foran) er et eksempel på nasalering i rødder med yod som første radikal, dvs. det at der pludselig 

optræder et nun (se 3.4.3.5). Roden er altså ידע. Her kan vi måske opfatte verbet som jussiv (selvom 

der ikke er nogen formmæssig forskel til almindelig imperfektum ved denne rod), dvs. “og lad mig 

vide, at” – alternativt som almindelig imperfektum: “og (så) vil jeg vide, at”. Pointen er, at kongen 

kræver, at stjernetyderne først fortæller ham, hvad det var, han drømte, fordi det ved han jo allerede, 
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så der kan han tjekke, om de nu også er så vise – og så vil han vide, at de også vil kunne udlægge 

drømmens betydning. I י ַּנֶ֫ נִּ -men nu med objekts ,(ְּתַהֲחֹון) har vi samme verbum som i vers 6a ְּתַהֲחו 

suffiks, hvorved o-vokalen i endelsen (som kendetegner rødder med svag tredjeradikal) er blevet til 

u. Bemærk igen, hvordan suffikset sættes på, med dageš i selve verbalformens nun, og med et a 

som bindevokal. 

Dan 2,10a 

יָׂ ה  א יּוַכל ְלַהֲחוָׂ ַלת ַמְלּכָׂ י מִּ א דִּ ְׁשּתָׂ ׁש ַעל־ַיּב  יַתי ֲא נָׂ א־אִּ ין לָׂ ְמרִּ א ְואָׂ ם־ַמ ְלּכָׂ דָׂ יֵא ק   עֲ נֹו ַכְשדָׂ

Første del, der introducerer stjernetydernes gensvar, gentager ord og udtryk fra tidligere vers. ם דָׂ  ק 

betyder egentlig “foran”, men bruges også af og til, hvor man måske kunne have forventet præposi-

tionen l-. Formålet er nok at udtrykke respekt og distance – man taler ikke direkte til kongen, men 

bare foran ham. יַתי  er den aramæiske udgave af den “eksistenspartikel”, der findes på hebraisk i אִּ

formen ֵיׁש (“der er, der findes”). Her er den så negeret med den almindelige negation א  hvorimod) לָׂ

hebraisk har en særlig negativ “eksistenspartikel”, ׁש .(ֵאין  ”er det almindelige ord for “menneske ֲא נָׂ

på aramæisk (men normalt vokaliseres det ׁש  ,sådan skrives det også her i mange manuskripter ;א  נָׂ

men ikke i Leningradkodekset, som gengives i BHS, jf. noten i apparatet). Samme ord findes også 

på hebraisk i formen נֹוׁש ׁש men fortrinsvist i poetisk sprogbrug. Udtrykket ,א  יַתי ֲא נָׂ א־אִּ  defineres לָׂ

nærmere af en præpositionsforbindelse (א ְׁשּתָׂ -på det tørre land = jorden”) og en relativsæt“ ,ַעל־ַיּב 

ning. Verbet יּוַכל i relativsætningen kendes fra hebraisk (roden er יכל; den specielle vokalisering i 

imperfektum i pǝʽal kendes også fra hebraisk). Verbet følges af en infinitiv (af en rod, vi har set 

flere gange allerede) markeret med præpositionen l-. Infinitiven tager et objekt, som står først i rela-

tivsætningen: konstruktforbindelsen א ַלת ַמְלּכָׂ  At “fortælle kongens ord/sag” må her betyde noget i .מִּ

retning af at sige det, som kongen lige har bedt om. Bemærk, at infinitiver i de afledte konjugationer 

ikke har noget m-præfiks, men en ā-endelse (3.4.1.1). I dette tilfælde er det hafʽel (læg mærke til, at 

rodens tredje radikal her bevares som yod før endelsen, jf. 3.4.3.7). 

Dan 2,10b 

ַׁשף ְוַכְשדָׂ י׃ ל־ַחְרט  ם ְואָׂ א ְׁשֵאל ְלכָׂ ה לָׂ ְדנָׂ ה כִּ לָׂ יט מִּ ְך ַרב ְוַׁשלִּ ל־מ ֶ֫ ל  י ּכָׂ ֵבל דִּ ל־ק   ּכָׂ

י ֵבל דִּ ל־ק  ל se Dan 2,8. Det følgende ,ּכָׂ י har ikke noget med udtrykket ּכָׂ ֵבל דִּ ל־ק   at gøre; det betyder ּכָׂ

ligesom på hebraisk “al” eller “enhver”, men når der kommer en negation senere i sætningen, må vi 

samlet gengive det med “ingen” – “ingen stor og mægtig konge har spurgt et ord som dette = stillet 

sådan et spørgsmål”. ה ְדנָׂ -er præpositionen k- plus det demonstrative pronomen. Bemærk vokalise כִּ
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ringen af verbet i perfektum (ְׁשֵאל) med e (eller alternativt i; hebraisk har a-vokal i samme verbum). 

I præpositionsforbindelsen til sidst afhænger alle leddene af l-, og det må gå på dem, som spørgsmå-

let (ikke) er blevet stillet til. I sammenhæng med den øvrige sætning og det negerede verbum må ל  כָׂ

her gengives med “nogen”: “…ikke stillet sådan et spørgsmål til nogen troldmand og besværger og 

stjernetyder” (dageš i ַחְרט  ם er uventet og uden god forklaring). 

Dan 2,11a 

ירָׂ ה  ֵאל ַיקִּ ה ׁשָׂ י־ַמְלּכָׂ א דִּ ְלתָׂ  ּומִּ

En nominalsætning med subjekt i bestemt form (א ְלתָׂ -som bestemmes yderligere af en relativsæt ,(מִּ

ning, og et subjektsprædikat (ה ירָׂ -der er et adjektiv i femininum (fordi subjektet er et femini ,(ַיקִּ

numsord). Verbet ֵאל  i relativsætningen er participium af samme rod, som vi havde i perfektum i ׁשָׂ

vers 10b; ה י er subjekt, og ַמְלּכָׂ -fungerer som objekt. Se evt. 3.1.4 og 3.2 for at repetere substanti דִּ

vers og adjektivers endelser. 

Dan 2,11b 

י׃ יתֶ֫ ֹוהִּ א אִּ א לָׂ ְשרָׂ ם־ּבִּ ְרהֹון עִּ י ְמדָׂ ין דִּ הִּ לָׂ ֵהן א  א לָׂ ם ַמְלּכָׂ דָׂ ַּנּה ק  י ְיַחּוִּ יַתי דִּ א אִּ ן לָׂ רָׂ ח   ְואָׂ

Her har vi igen “eksistenspartiklen” יַתי  og en anden er der ikke”, dvs. “der er ingen anden”, fulgt“ :אִּ

af en relativsætning. Verbet ַּנּה  Her er det .חוה ,er samme rod, som vi har set flere gange før ְיַחּוִּ

paʽʽel som i vers 4, men nu i tredje singularis maskulinum, med objektssuffiks i tredje singularis 

femininum (som viser tilbage til א ְלתָׂ -i 11a). Læg mærke til, at suffikset sættes på en imperfek מִּ

tumsform ved hjælp af et n-holdigt element, et nun med dageš. I denne sætning kan man måske 

med fordel oversætte imperfektummen modalt med et “kan”. Når ֵהן -men”, bruges efter en nege“ ,לָׂ

ret sætning, er betydningen “bortset fra” (svarende i funktion til hebraisk ם י אִּ  ,Relativsætningen .(ּכִּ

som beskriver substantivet ין הִּ לָׂ  hvis rod må være kendt fra hebraisk, hvor der er o-vokal i stedet) א 

for ā), illustrerer, hvordan aramæisk ligesom hebraisk ofte konstruerer relativsætninger anderledes 

end dansk: “…guder, som deres bolig…” = “…guder, hvis bolig…” (se 3.3.5). ין הִּ לָׂ -skal på aramæ א 

isk opfattes som en reel pluralis og ikke som omtale af Gud med stort G. I relativsætningen fungerer 

“eksistenspartiklen” יַתי -som kopulaverbum (negeret). Det har suffiks på, der viser tilbage til sub אִּ

jektet ְרהֹון יַתי .ְמדָׂ  tager suffikser af den type, der ligner suffikserne på et maskulint substantiv i אִּ

pluralis, derfor endelsen י -Det sted, hvor gudernes bolig ikke er, markeres med præpositionsfor .ֹוהִּ

bindelsen א ְשרָׂ ם־ּבִּ  .”hos kødet”, dvs. “hos menneskene“ ,עִּ
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Dan 2,12 

ב  ל׃ יֵמי בָׂ ה ְלכ ל ַחּכִּ דָׂ יא ַוֲאַמר ְלהֹובָׂ א ְּבַנס ּוְקַצף ַשגִּ ה ַמְלּכָׂ ֵבל ְדנָׂ ל־ק   ּכָׂ

ֵבל ל־ק   er verber i ְקַצף og ְּבַנס plus demonstrativt pronomen = “på grund af dette” = “derfor”. Både ּכָׂ

perfektum (bemærk vokaliseringen ǝ-a, der afviger fra hebraisk ā-a). ֲאַמר er samme form, men med 

a-farvet vokal i første stavelse, fordi første radikal er en laryngal. ֲאַמר følges af en infinitiv med 

præpositionen l- (“han sagde at ødelægge” = “han sagde, at man skulle ødelægge”). ה דָׂ  er roden הֹובָׂ

 i hafʽel. Husk, at infinitiver i de afledte stammer ender på -ā. Objektet for infinitiven markeres אבד

med l-, og det består af en konstruktforbindelse af rødder/ord, der også kendes fra hebraisk. 

Dan 2,13 

לָׂ ה׃ ְתְקטָׂ י ְלהִּ ֵיאל ְוַחְברֶ֫ ֹוהִּ נִּ ין ּוְבעֹו דָׂ ְתַקְטלִּ א מִּ יַמיָׂ ְפַקת ְוַחּכִּ א נ  תָׂ  ְודָׂ

ְפַקת -er perfektum i tredje singularis femininum (æ-vokal i stedet for i i første stavelse; bemærk t נ 

endelsen, som vi kun har på hebraisk, når der kommer et objektssuffiks bagefter). Subjektet er “lo-

ven”, א תָׂ א som er femininum. I ,דָׂ יַמיָׂ -kan man se den bestemte artikel på et maskulint pluralissub ַחּכִּ

stantiv; det er subjekt for et participium i hitpaʽʽal (med passiv betydning), ין ְתַקְטלִּ  Participiet må .מִּ

udtrykke noget vedvarende: Der var en proces i gang, hvor vismænd blev slået ihjel, selvom man 

kunne forstå vers 24 længere fremme sådan, at udryddelsen af vismændene endnu ikke var gået i 

gang – men participiet samt udsagnet i vers 18 tyder nok snarere på, at den var sat i værk. ְבעֹו er 

endnu et eksempel på en rod med svag sidsteradikal, i perfektum tredje pluralis maskulinum med 

den særlige o-vokal. Subjektet må være et upersonligt “de” (= dem, der var i gang med at dræbe 

vismænd). Objektet er “Daniel” og י  i pluralis med suffiks i tredje singularis ֲח ַבר som er ordet ,ַחְברֶ֫ ֹוהִּ

maskulinum (igen det karakteristiske י  Dertil kommer en infinitiv med l- foran, i hitpǝʽel med .(ֹוהִּ

passiv betydning: “til at blive dræbt”, dvs. “de søgte Daniel og hans venner, for at disse (også) skul-

le dræbes”. En måske mere plausibel tolkning er at forstå י ֵיאל ְוַחְברֶ֫ ֹוהִּ נִּ  det ;ְבעֹו som subjekt for דָׂ

kræver, at betydningen i verbet er helt afsvækket, fra “søge” over “ville” til ren markør af fremtid 

(her i fortidig kontekst), dvs. “og Daniel og hans venner skulle (også) til at blive dræbt”. Denne 

brug af verbet בעה som en slags futurum findes i senere aramæisk, og det er blevet foreslået, at det 

også er tilfældet her.36 

 

                                                           
36 Jf. Gzella, Aramaic: A History of the First World Language, side 28 (se litteraturlisten bag i bogen). Sam-

menlign også med kolonne 19,15 i uddraget fra Genesisapokryfen i 4.4 nedenfor. 



60 
 

Dan 2,14 

ב  ל׃ יֵמי ּבָׂ ה ְלַחּכִּ לָׂ י ְנַפק ְלַקטָׂ א דִּ י ַמְלּכָׂ א דִּ ַחיָׂ א ּוְטֵעם ְלַאְריֹוְך ַרב־ַטּבָׂ יב ֵעטָׂ ֵיאל ֲהתִּ נִּ ן דָׂ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

ן ן alternativt) ֵּבאַדֶ֫ יִּ  så, dernæst”, optræder meget hyppigt som markør af, at nu sker der noget“ ,(א  ַדֶ֫ יִּ

nyt. יב  i hafʽel. Ordret står der, at “Daniel fik råd og dømmekraft til at vende tilbage תוב er roden ֲהתִּ

til Arjok”, hvilket må betyde noget i retning af, at han gav et svar med en besked, der var tænkt over 

(i den autoriserede danske oversættelse hedder det, at “Daniel henvendte sig med kloge og velover-

vejede ord”). Arjok er א ַחיָׂ  ordret “slagternes leder”, dvs. “leder af bødlerne” eller muligvis i ,ַר ב־ַטּבָׂ

bredere forstand “leder af livvagten” (bemærk den bestemte artikel i pluralis maskulinum). א י ַמְלּכָׂ  דִּ

er en nærmere bestemmelse til א ַחיָׂ י der udtrykker genitiv (se 3.3.5). Det næste ,ַרב־ַטּבָׂ  indleder en דִּ

relativsætning, der siger noget om Arjok. Verbet i perfektum (ְנַפק) gengives her ud fra sammen-

hængen nok bedst på dansk med førdatid. ה לָׂ  er paʽʽel infinitiv med præpositionen l-, her i final ְלַקטָׂ

betydning (“for at dræbe”). Objektet for infinitiven markeres med l-. I sammenligning med vers 12 

er det påfaldende, at der her i vers 14 er dageš i det første bet i ל ב  יֵמי ּבָׂ -Vokaliseringen og accen .ַחּכִּ

terne i vers 14 tolker de to ord som adskilte, selvom de klart nok må være en konstruktforbindelse. 

Dan 2,15 

א  ם ַמְלּכָׂ דָׂ ן־ק  ה מִּ א ְמַהְחְצפָׂ תָׂ ה דָׂ א ַעל־מָׂ י־ַמְלּכָׂ א דִּ יטָׂ ַמר ְלַאְריֹוְך ַׁשלִּ ֵנה ְואָׂ  עָׂ

יֵ אל׃ נִּ א הֹוַדע ַאְריֹוְך ְלדָׂ ְלתָׂ ן מִּ ַדֶ֫ יִּ  א 

Bemærk igen brugen af participier af taleverber til at introducerer direkte tale. Nu omtales Arjok 

som א י־ַמְלּכָׂ א דִּ יטָׂ  kongens befuldmægtigede” (læg mærke til den bestemte artikel på første del“ ,ַׁשלִּ

af en sådan genitivkonstruktion). Det, Daniel siger, er en nominalsætning med participium som 

prædikat: א ם ַמְלּכָׂ דָׂ ן־ק  ה מִּ א ְמַהְחְצפָׂ תָׂ ה דָׂ -ordret “på grund af hvad er loven streng fra foran kon ,ַעל־מָׂ

gen”, dvs. “hvorfor er der udgået sådan en streng lov fra kongen?”. ה  er participium hafʽel i ְמַהְחְצפָׂ

femininum (substantivet דָׂ ת er femininum). ם דָׂ ן־ק   – er en lidt omstændelig måde at sige “fra” på מִּ

den bruges typisk om personer, som der skal markeres en form for respektfuld distance fra, derfor 

“fra foran” i stedet for bare “fra”. En ny sætning indledes med ן ַדֶ֫ יִּ -så”; den består af objekt (be“ ,א 

stemt form af לָׂ ה  er en kendt rod med yod som første הֹוַדע .verbum, subjekt og indirekte objekt ,(מִּ

radikal, i hafʽel. 
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Dan 2,16 

ה ְלַמְלּכָׂ א׃ יָׂ א ְלַהֲחוָׂ ְׁשרָׂ ְנֵּת ן־ֵלּה ּופִּ ן יִּ י ְזמָׂ א דִּ ן־ַמְלּכָׂ ה מִּ ֵיאל עַ ל ּוְבעָׂ נִּ  ְודָׂ

Ordet ַעל kunne umiddelbart tolkes som en præposition, men det er det ikke – det er et verbum i 

perfektum tredje singularis maskulinum af en rod med ens anden- og tredjeradikal (se 3.4.3.8). ה  ְבעָׂ

er lettere at kende som en perfektum, men læg mærke til vokalen i sidste stavelse i en rod med svag 

sidsteradikal (3.4.3.7). י ה sætningen afhænger af verbet-דִּ ְנֵּת ן .(”…bad om, at“) ְבעָׂ  er et eksempel יִּ

på, at nun i “give” ikke altid assimileres (3.4.3.3). Bemærk, at vi er i en fortidig kontekst, og at im-

perfektumsformen i den underordnede sætning må oversættes med en form for fortidighed eller 

modalitet: “…at han (= kongen) ville/måtte/skulle give tid til ham (= Daniel)…”. I den sidste del af 

verset er der en infinitiv med l- (ה יָׂ  i hafʽel), med foranstillet objekt og efterstillet indirekte ;ְלַהֲחוָׂ

objekt. Det er ikke helt klart, hvordan infinitiven er knyttet til det foregående – den kan være final 

(“for at”) i forhold til indholdet i י א sætningen (men så er det uventet med et “og” foran-דִּ ְׁשרָׂ  eller ,(פִּ

den kan på en eller anden måde afhænge af verbet ה  Under alle omstændigheder er meningen, at .ְבעָׂ

Daniel beder om, at kongen giver ham noget tid, så han kan forklare drømmen. 

Dan 2,17 

א הֹוַד ע׃ ְלתָׂ י מִּ ה ַחְברֶ֫ ֹוהִּ ֵאל ַוֲעַזְריָׂ יׁשָׂ ה מִּ ֵיאל ְלַבְיֵתּה ֲאַזל ְולַ ֲחַנְניָׂ נִּ ן דָׂ ַדֶ֫ יִּ  א 

ת er substantivet ְלַבְיֵתּה יִּ -med præposition og possessivsuffiks i tredje singularis maskulinum. Be ַּבֶ֫

mærk vokaliseringen af første stavelse i perfektumsverbet ֲאַזל, som skyldes, at første radikal er 

’alef. Her møder vi navnene på Daniels tre venner (י  jf. Dan 2,13), som er indirekte objekt ,ַחְברֶ֫ ֹוהִּ

markeret med l- for verbet הֹוַדע, som også optrådte i vers 15. Bemærk, at de to verber i verset står 

sidst i hver sin sætning, en position, der forekommer relativt tit på aramæisk (i forhold til på hebra-

isk). 

Dan 2,18a 

זָׂ ה ְדנָׂ ה  א ַעל־רָׂ ּה ְׁשַמיָׂ לָׂ ם א  דָׂ ן־ק  ְבֵעא מִּ ין ְלמִּ  ְוַרֲחמִּ

Kernen i denne del af verset er en infinitiv med præpositionen l- (ְבֵעא  husk, at infinitiver i pǝʽal ;ְלמִּ

har et m-præfiks). Objektet for infinitiven står foran (med et “og” foran). Infinitiven skal nok forstås 

finalt i forhold til den foregående sætning (“for at”), men som i slutningen af vers 16 er det indle-

dende “og” lidt problematisk. Den autoriserede oversættelse tager sig den frihed at omformulere 

infinitivkonstruktionen til en hel sætning med subjekt og finit verbum: “de (= vennerne) skulle be-
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de…”. Alternativt kan infinitiven gå på Daniel alene (men vers 23 nedenfor tyder nok på, at det var 

dem alle sammen, der bad). Bemærk igen den distancerende, respektfulde brug af ם דָׂ ן־ק   som i vers מִּ

15, men nu om Gud, der kaldes “Himlens Gud”, et udtryk, der går igen flere gange i Daniel kapitel 

2 og i den aramæiske del af Ezras Bog (og på hebraisk i Ezra og Nehemias, samt i 2 Krøn 36,23 og 

Jon 1,9). ם דָׂ ן־ק  ה angiver, hvem man skal bede om nåde fra, og מִּ זָׂ ה ְדנָׂ -angiver, hvad nåden gæl ַעל־רָׂ

der: “angående denne hemmelighed”. Bemærk, at substantivet har bestemt artikel plus følgende 

demonstrativt pronomen. 

Dan 2,18b 

ב  ל׃ יֵמי בָׂ ם־ְׁשאָׂ ר ַח ּכִּ י עִּ ֵיאל ְוַחְברֶ֫ ֹוהִּ נִּ א ְיה ְבדּון דָׂ י לָׂ  דִּ

י  er hafʽel ְיה ְבדּון bruges her som konjunktion og bør nok gengives som “så at” eller “for at”. Verbet דִּ

af roden אבד, som vi også havde i vers 12. Bemærk igen, at en imperfektum kan bruges i fortidig 

kontekst – vi må bruge en datidsform af et dansk modalverbum: “…for at de ikke skulle…”. Sub-

jektet er implicit “de” (= dem, der var i gang med at slå alle vismændene ihjel). Objektet følger efter 

verbet (י ֵיאל ְוַחְברֶ֫ ֹוהִּ נִּ ל .(דָׂ ב  יֵמי בָׂ ר ַחּכִּ  .er en dobbelt konstruktforbindelse ְׁשאָׂ

Dan 2,19 

ּה ְׁשַמיָׂ א׃ לָׂ א  ְך ל  רִּ ֵיאל ּבָׂ נִּ ן דָׂ ַדֶ֫ יִּ י א  זָׂ ה גֲ לִּ א רָׂ י־ֵליְליָׂ א דִּ ְזוָׂ יֵ אל ְּבח  ן ְלדָׂ נִּ ַדֶ֫ יִּ  א 

To hovedsætninger indledt med hver sit ן יִּ ַדֶ֫ י) I den første står verbet til sidst .א   med subjektet (גֲ לִּ

foran (זָׂ ה י .og foran er der to præpositionsforbindelser ,(רָׂ א forbindelsen (se 3.3.5)-דִּ י־ֵליְליָׂ א דִּ ְזוָׂ -in ח 

deholder to ord i bestemt form: א ְזוָׂ זּו hedder ח  א ,i grundformen/opslagsformen ח   ֵלילֵ א hedder ֵליְליָׂ

(men ingen af de to grundformer er faktisk bevidnet i Bibelen). Det er egentlig påfaldende, at der 

bruges bestemt form – som om det forudsættes bekendt, at Daniel havde et “nattesyn”, siden det kan 

omtales som “nattesynet”. י -er en intern passiv i grundstammen i perfektum tredje singularis ma גֲ לִּ

skulinum af en rod med svag sidsteradikal (formmæssigt er der sammenfald mellem et passivt parti-

cipium i maskulinum singularis og perfektum tredje singularis maskulinum, men det giver mest 

mening at tolke det som en finit form her, fordi det indledende ן יִּ ַדֶ֫  antyder, at det er selve den א 

punktuelle hændelse, det handler om, og ikke den resulterende tilstand, som ville være i fokus, hvis 

det var et passivt participium). I den anden ן יִּ ַדֶ֫ ְך sætning er verbet-א  רִּ  en paʽʽel af en rod med reš ּבָׂ

som anden radikal. Reš kan ikke få dageš, men til gengæld forlænges a-vokalen i første stavelse (se 

3.4.3.1; jf. det tilsvarende hebraiske verbum). Bemærk, at vokalen i anden stavelse i en paʽʽel kan 

skrives med e eller, som her, med i (3.4.1.2). Objektet for ְך רִּ  .-introduceres med l ּבָׂ
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Dan 2,20a 

ְלמָׂ א  א ְוַעד עָׂ ְלמָׂ ן־עָׂ ַרְך מִּ א ְמבָׂ הָׂ לָׂ י־א  ֵוא ְׁשֵמּה דִּ ה  ַמר ל  ֵנה דָׂ נִּ ֵיאל ְואָׂ  עָׂ

Introduktionen til Daniels ord kendes fra tidligere vers, igen med participier. I ֵוא ה   kan man se, at ל 

verbet “være” bruger l-præfiks i stedet for det sædvanlige yod (jf. 3.4.3.9; bemærk, at roden הוה har 

waw som anden radikal, mens det tilsvarende hebraiske ord har yod, היה). Betydningen er nok jus-

sivisk, selvom det ikke kan ses formmæssigt. Herefter følger subjektet (א הָׂ לָׂ  et eksempel ,(ְׁשֵמּה דִּ י־א 

på den udvidede י  konstruktion med possessivsuffiks på første led: “hans navn, (nemlig)-דִּ

Gud(en)s”, dvs. “Guds navn” (jf. 3.3.5). Grundformen for “navn” er ם -men når der kommer en ,ׁש 

delse på, reduceres u-vokalen. ַרְך  er subjektsprædikat; det er et participium i paʽʽel passiv (at det ְמבָׂ

er passiv, kan kun ses på vokalen i sidste stavelse; hvis det var aktiv, ville den være e eller i). Be-

mærk den bestemte form i א ְלמָׂ  .עָׂ

Dan 2,20b 

י ֵלּה־הִּ יא׃ א דִּ א ּוְגבּוְרתָׂ ְכְמתָׂ י חָׂ  דִּ

Det første י  ,må her nok opfattes som en konjunktion med betydningen “for”. Der er to subjekter דִּ

der begge er femininum bestemt form, men pronominet יא  der fungerer som kopulaverbum, er ,הִּ

alligevel i singularis. Subjektsprædikatet er udtrykket י ֵלּה  :”ordret “som for ham”, dvs. bare “hans ,דִּ

“For visdommen og styrken er hans/tilhører ham”. 

Dan 2,21a 

א  ְמַניָׂ א ְוזִּ ַניָׂ דָׂ  ְוהּוא ְמַהְׁשֵנא עִּ

ין   ְמַהְעֵדה ַמְלכִּ

ֵקים ַמְלכִּ ין  ּוְמהָׂ

Nu følger en længere beskrivelse af Gud (repræsenteret ved pronominet הּוא) gennem en række par-

ticipier, der udtrykker generel nutid eller “altid”. I vers 21a er alle tre participier i hafʽel (bemærk, at 

ֵקים .(bevares mellem m-præfikset og roden ה  har den særlige form/vokalisering, der optræder ְמהָׂ

ved rødder med waw som anden radikal (se 3.4.3.6). På א ַניָׂ דָׂ א og עִּ ְמַניָׂ -kan man se endelsen i ma זִּ

skulinum pluralis i bestemt form, på ין  .i ubestemt form ַמְלכִּ
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Dan 2,21b 

ינָׂ ה׃ ְדֵעי בִּ א ְליָׂ ין ּוַמְנְדעָׂ ימִּ א ְלַחּכִּ ְכְמתָׂ ֵהב חָׂ  יָׂ

Beskrivelsen fortsætter med endnu et participium, men nu i pǝʽal. Roden יהב bruges sammen med 

roden נתן til at udtrykke betydningen “give”. נתן bruges kun i imperfektum og infinitiv, mens יהב 

bruges ellers, bl.a. som participium som her (se 3.4.3.3). Resten af verset består af to gange objekt (i 

bestemt form; א ְכְמתָׂ א og חָׂ ין ;-plus indirekte objekt (markeret med l (ַמְנְדעָׂ ימִּ ינָׂ ה og ְלַחּכִּ ְדֵעי בִּ -Før .(ְליָׂ

ste led i konstruktforbindelsen ינָׂ ה  ,er et participium i maskulinum pluralis konstrukt (“dem יָׂ ְד ֵעי בִּ

som kender til indsigt”). Man kan genkende participiet på det lange ā i første stavelse, mens e-

vokalen i anden stavelse er reduceret, fordi der er kommet en endelse på. 

Dan 2,22a 

א  תָׂ א ּוְמַסְּתרָׂ תָׂ יקָׂ ֵלא ַעמִּ  הּוא גָׂ

ה ַבֲחׁשֹוכָׂ א ַדע מָׂ  יָׂ

Pronominet הּוא gentages, og så fortsætter beskrivelsen af Gud vha. participier, ֵלא ַדע og גָׂ  begge i ,יָׂ

pǝʽal (det sidste med a i anden stavelse, fordi sidste radikal er en laryngal; vokaliseringen er som en 

hebraisk perfektumsform, men det er det altså ikke på aramæisk). ֵלא  tager to objekter, der begge er גָׂ

femininumsord i pluralis med bestemt artikel (repetér skemaet med endelser i 3.1.4). תָׂ א יקָׂ  er et ַעמִּ

adjektiv brugt substantivisk (“de dybe ting”), og תָׂ א  er et participium i paʽʽel passiv (puʽʽal) ְמַסְּתרָׂ

brugt på samme måde (“de skjulte ting”; se 3.4.1.2). Forskellen på paʽʽel participium (aktivt) og 

puʽʽal participium (passivt) kan ikke ses, når der kommer endelser på, fordi vokalen mellem anden 

og tredje radikal, som ellers er det eneste, der adskiller de to former, bliver svækket. Bemærk, at 

femininum pluralis gerne bruges i sådanne udtryk, hvor vi på dansk kan sige “… ting”. ַדע  tager יָׂ

også et objekt – det interrogative pronomen ה  som følges af en præpositionsforbindelse. På dansk ,מָׂ

må vi indsætte et verbum og et upersonligt “der”-subjekt: “…hvad (der er) i mørket”. 

Dan 2,22b 

ֵמּה ְׁשֵר א׃ א עִּ  ּוְנהי  רָׂ

Efter “og” (endnu en gang vokaliseret som u- foran et ord, der har šǝwa i første stavelse) kommer et 

ord, som i konsonantteksten er skrevet med yod (א ירָׂ  ,men som ifølge vokaliseringen skal læses ,(ְנהִּ

som om det var skrevet med waw: א  .Begge ord har same betydning .(qǝre vs. det skrevne kǝtiv) ְנהֹורָׂ

Det er bestemt form og subjekt i sætningen, som har det passive participium ְׁשֵר א som prædikat. 
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Roden (ׁשרה i opslagsformen) betyder egentlig “løsne”, men at være “løsnet” kan i den rette sam-

menhæng implicere at være pakket ud, dvs. have slået lejr og dermed at bo et sted. Her handler det 

om, at lyset bor hos ham (Gud). 

Dan 2,23a 

י ְמהֹוֵדא ּוְמַׁשַּבח ֲאנָׂ ה  תִּ הָׂ ּה ֲאבָׂ לָׂ  לָׂ ְך א 

Nu forlades beskrivelsen af Gud til fordel for direkte tiltale. Præpositionen l- (לָׂ ְך) markerer objekt 

for de to participier ְמהֹוֵד א (hafʽel af en rod, hvor første radikal er yod) og ְמַׁשַּבח (paʽʽel). Bemærk 

formen לָׂ ְך, der på hebraisk ville være femininum eller en maskulin pausaform. På aramæisk er det 

den regulære maskulinumsform i anden singularis. תִּ י הָׂ ּה ֲאבָׂ לָׂ  er et vokativisk indskud. Andet led i א 

konstruktforbindelsen er ordet for “far” i pluralis (bemærk den specielle form; se 3.1.7) med suffiks 

i første singularis. Sætningens subjekt står til sidst. 

Dan 2,23b 

א ְיַהְבְּת לִּ י ְכְמתָׂ א ּוְגבּוְרתָׂ י חָׂ  דִּ

Her kan י  tolkes på to måder. Enten fungerer det som konjunktion (oversæt med “for”), eller også דִּ

er det relativt og viser tilbage til suffikset i לָׂ ְך: “…lovpriser dig, som har givet…”. י  følges af to דִּ

objekter, verbum (i anden singularis maskulinum; yod hører med til roden og er altså ikke et præ-

fiks) og indirekte objekt. 

Dan 2,23c 

א׃ א הֹוַדְעּת ֶ֫ נָׂ ַלת ַמְלּכָׂ ּנָׂ ְך דִּ י־מִּ א מִּ י־ְבֵעֶ֫ ינָׂ י דִּ  ּוְכַען הֹוַדְעַּתֶ֫ נִּ

Det første ord (efter “og”) er et adverbium. Roden ידע optræder to gange i hafʽel perfektum anden 

singularis maskulinum, med objektssuffiks i henholdsvis første singularis og første pluralis. Be-

mærk den forskel, der er på vokalen mellem personendelsen og objektssuffikset. Objektssuffikserne 

må i begge tilfælde indikere det indirekte objekt; det direkte objekt for י  er relativsætningen הֹוַדעְ ַּתֶ֫ נִּ

ְך ּנָׂ א מִּ י־ְבֵעֶ֫ ינָׂ א Det direkte objekt for .(”…oversæt med “det, som vi har) דִּ נָׂ -er den konstruktfor הֹוַדעְ ּת ֶ֫

bindelse, der går umiddelbart forud (ַלת ַמְלּכָׂ א  .”i 23c må gengives med “for דִּ י Det andet .(מִּ

 

 



66 
 

Dan 2,24a 

ב  ל  יֵמי בָׂ ה ְלַחּכִּ דָׂ א ְלהֹובָׂ י ַמְלּכָׂ י ַמּנִּ ֵיאל ַעל ַעל־ַאְריֹוְך דִּ נִּ ה דָׂ ֵבל ְדנָׂ ל־ק   ּכָׂ

ֵבל ְדנָׂ ה ל־ק   er et verbum i perfektum som i vers 16, det andet עַ ל havde vi også i vers 12. Det første ּכָׂ

er en præposition (der her må betyde “til”). דִּ י indleder en relativsætning, hvor דִּ י selv fungerer som 

objekt for paʽʽel-verbet ַמּנִּ י (af roden מנה), der følges af en infinitiv med l- (“udnævne til at gøre 

noget”). Infinitiven er hafʽel af roden אבד (se 3.4.3.4); den tager et objekt i form af en kendt kon-

struktforbindelse markeret med l-. Bemærk, at perfektumsformen ַמּנִּ י i sammenhængen bedst over-

sættes med førdatid – et eksempel på, at den samme aramæiske verbalform afhængig af kontekst må 

gengives med forskellige danske former. 

Dan 2,24b 

 ֲאזַ ל ְוֵכן ֲאַמר־ֵלּה 

א ֲאַחּוֵ א׃ א ְלַמְלּכָׂ ְׁשרָׂ א ּופִּ ם ַמְלּכָׂ דָׂ י ק  ל ַאל־ְּתהֹוֵבד ַהֵעֶ֫ ְלנִּ ב  יֵמי בָׂ  ְלַחּכִּ

Bemærk forskellen på det aramæiske og hebraiske suffiks i tredje singularis maskulinum, f.eks. på 

en præposition som l- (לֵ ּה over for hebraisk לֹו). Daniels direkte tale begynder ved ל ב  יֵמי בָׂ  som ,ְלַחּכִּ

er objekt for den følgende negerede jussiv (en rod og konjugation, der snart må være velkendt). 

Konstruktionen med ַאל plus jussiv er den samme som på hebraisk. Dernæst følger en sætning med 

en imperativ (י  her i hafʽel, med objektssuffiks på. Sidste del af verset gentager ,עלל af roden (ַה ֵעֶ֫ ְלנִּ

en række kendte ord. 

Dan 2,25a 

א ְוֵכן ֲאַמר־לֵ ּה  ם ַמְלּכָׂ דָׂ ֵיאל ק  נִּ ה ַהְנֵעל ְלדָׂ לָׂ ְתְּבהָׂ ן ַאְריֹוְך ְּבהִּ ַדֶ֫ יִּ  א 

לָׂ ה ְתְּבהָׂ  er en infinitiv (i hitpǝʽel) med præposition foran: “i skynden sig” , dvs. bare “hurtigt”. I ְּבהִּ

ordet ַהְנעֵ ל kan man se den såkaldte nasalering, hvor et nun dukker op (se 3.4.3.8). I rødder med ens 

anden og tredje radikal skal første radikal egentlig fordobles, når der kommer et eller andet præfiks 

på, men denne fordobling kan ikke altid ses direkte, hvis første radikal er af en slags, der ikke kan 

fordobles. I stedet kan nasaleringen så optræde som her i vers 25a. Det er samme rod og konjugati-

on som i vers 24b, men nu i perfektum, frem for imperativ. Læg mærke til, at der i vers 24b ikke var 

nogen nasalering. Objektet for verbet markeres med l-. 
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Dan 2,25b 

א ְיהֹוַד ע׃ א ְלַמְלּכָׂ ְׁשרָׂ י פִּ י ְיהּוד דִּ א דִּ לּותָׂ ן־ְּבֵני גָׂ י־ַהְׁשַּכֶ֫ ַחת ְגַבר מִּ  דִּ

Det første דִּ י markerer bare, at der kommer direkte tale, og behøver ikke at blive oversat. ַהְׁש ַּכֶ֫ ַחת er 

perfektum i første singularis (i hafʽel). Bemærk den særlige vokalisering af personendelsen og den 

foregående stavelse, som skyldes, at sidste radikal er en laryngal. Alt resten er objekt, med ְגַבר som 

kerne, der modificeres dels af en præpositionsforbindelse (י ְיהּוד א דִּ לּותָׂ -dels af en relativ ,(מִּ ן־ְּבֵני גָׂ

sætning (resten). I stedet for en dobbelt konstruktforbindelse har vi i י ְיהּוד א דִּ לּותָׂ  først en enkelt ְּבֵני גָׂ

konstruktforbindelse, der så bestemmes yderligere ved en י  er ְּבֵני konstruktion (se 3.3.5). Husk, at-דִּ

en form af det, der i singularis hedder ַּבר (se 3.1.7). Opslagsformen til א לּותָׂ לּו er גָׂ  taw kommer ;גָׂ

frem foran den bestemte artikel (eller et eventuelt possessivsuffiks). 

Dan 2,26 

ֵיאל דִּ י ְׁש ֵמ ּה ֵּבְלְטַׁשאַצר  נִּ ַמר ְלדָׂ א ְואָׂ ֵנה ַמְלּכָׂ  עָׂ

ְׁשֵר ּה׃ י־ֲחֵזית ּופִּ א דִּ ְלמָׂ י ח  ַתֶ֫ נִּ ע  ֵהל ְלהֹודָׂ יתָׂ יְך ּכָׂ  ַהאִּ

 er en relativsætning, der beskriver Daniel. Den illustrerer, at relativsætninger ofte דִּ י ְׁש ֵמּה ֵּבְלְטַׁשאַצר

er opbygget ligesom hovedsætninger, bare med et indledende דִּ י, hvorfor der i forhold til dansk 

sprogbrug optræder et “overflødigt” element. Ordret: “som hans navn (var) Beltshassar”, dvs. “hvis 

navn (var) Beltshassar”. יתָׂ יְך  består af den interrogative partikel (som også kendes fra hebraisk) ַהאִּ

og “eksistenspartiklen” יַתי  med suffiks på. Det fungerer her som kopula – dvs. vi oversætter bare אִּ

med en form af “være” (ikke “der findes, der eksisterer”). Bemærk, at yod i endelsen ifølge den 

masoretiske notations kǝtiv/qǝre ikke skal udtales (i marginen i BHS står der konsonanterne האיתך, 

i stedet for dem, der faktisk står i teksten – de skal læses med de vokaler, som står under konsonan-

terne i teksten). יתָׂ יְך ֵהל) følges af et participium ַהאִּ  med karakterisk ā-e-vokalisering), som igen ;ּכָׂ

følges af en infinitiv med l-. Infinitivens rod og konjugation har vi set flere gange før. Her har infi-

nitiven et objektssuffiks på (der må læses som indirekte objekt, fordi der kommer to direkte objekter 

bagefter). Læg mærke til, hvordan infinitiver i de afledte konjugationer i sig selv ender på -ā, men 

at denne endelse som her normalt bliver til -ut, når der kommer suffikser på. י־ֲחזֵ ית -er en kort rela דִּ

tivsætning, der beskriver det første af de to direkte objekter for infinitiven: “…drømmen, som jeg 

så, og dens udlægning” (se 3.4.3.7 angående bøjningen af rødder som חזה). 
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Dan 2,27 

ַמר  א ְואָׂ ם ַמְלּכָׂ דָׂ ֵיאל ק  נִּ ֵנה דָׂ  עָׂ

ה ְלַמְלּכָׂ א׃ יָׂ ין ְלַהֲחוָׂ ְכלִּ ין יָׂ ְזרִּ ין גָׂ מִּ ין ַחְרט  ְׁשפִּ ין אָׂ ימִּ א ַחּכִּ ֵאל לָׂ א ׁשָׂ י־ַמְלּכָׂ זָׂ ה דִּ  רָׂ

Introduktionen til den direkte tale, der begynder med זָׂ ה  kendes fra andre vers. Strukturen i sidste ,רָׂ

del af verset er følgende: Direkte objekt i bestemt form (זָׂ ה -der bestemmes nærmere ved en rela ,(רָׂ

tivsætning (ֵא ל א ׁשָׂ י־ַמְלּכָׂ ְזרִּ ין) en længere række subjekter ;לָׂ א negationen ;(דִּ ין גָׂ מִּ ין ַחְרט  ימִּ ין אָׂ ְׁשפִּ  ;(ַחּכִּ

prædikat i form af et participium i pluralis, der bruges i stedet for et finit verbum (ְכלִּ ין  infinitiv i ;(יָׂ

hafʽel med l- (יָׂ ה  der afhænger af det umiddelbart foregående participium; indirekte objekt ,(ְלַהֲחוָׂ

 .Det direkte og det indirekte objekt hører til infinitiven .(ְלַמְלּכָׂ א)

Dan 2,28a 

ין  זִּ ֵלא רָׂ א גָׂ ְׁשַמיָׂ לָׂ ּה ּבִּ יַתי א   ְּבַרם אִּ

ית יֹוַמיָׂ א  ֵוא ְּבַאֲחרִּ ה  י ל  ה דִּ ַצר מָׂ א ְנבּוַכְדנ   ְוהֹוַדע ְלַמְלּכָׂ

יַת י ”er ét ord (ikke en sammensætning med præpositionen b-). “Eksistenspartiklen ְּבַר ם  kendes fra אִּ

tidligere vers. Det ubestemte subjekt (לָׂ ּה א ”findes” eller “er“ (א  ְׁשַמיָׂ -og her er første del selvfølge) ּבִּ

lig præpositionen b-). Participiet לֵ א לָׂ ּה siger noget om גָׂ  på dansk kan vi gengive participiet med ;א 

en relativsætning (“en gud, som åbenbarer” plus ubestemt objekt, ין זִּ  Efter et “og” kommer en ny .(רָׂ

sætning med et verbum i perfektum; subjektet er stadig לָׂ ּה  er hele sidste del af הֹוַד ע Objektet for .א 

28a fra מָׂ ה, som i sig selv er det interrogative pronomen for ting (“hvad”); med følgende דִּ י får det 

ubestemt, generel betydning: “det, som” (se 3.3.3). I וֵ א ה   kan man se det særlige l-præfiks i verbet ל 

 .(jf. 3.4.3.9) הוה

Dan 2,28b 

ה הּוא׃ ְך ְדנָׂ ְׁשְּכבָׂ ְך ַעל־מִּ ְזֵוי ֵראׁשָׂ ְך ְוח  ְלמָׂ  ח 

Her er der rig mulighed for at repetere possessivsuffikset i anden singularis maskulinum (med -āk 

over for hebraisk -ǝkā). Bemærk også, hvordan vokalen i ordet for “hoved” afviger fra det hebraiske 

ord (ר אׁש). Opslagsformen for ְזוֵ י זּו er ח   det, der optræder som vokalisk -u i grundformen, bliver til ;ח 

konsonantisk waw, når der kommer endelser på. Konstruktforbindelsen ְזֵוי ֵראׁשָׂ ְך  bliver nærmere ח 

defineret ved en præpositionsforbindelse (ְׁשְּכבָׂ ְך  Hele sætningen er en nominalsætning, med .(ַעל־מִּ
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pronominet הּוא brugt som kopula – pointen må være, at det, som blev nævnt i 28a (“det, der skal 

ske ved dagenes ende”), det er dette (ְדנָׂ ה), som din drøm osv. går ud på. 

Dan 2,29a 

ֵוא ַאֲחֵרי ְדנָׂ ה  ה  י ל  ה דִּ ְך ְסלִֶּ֫ קּו מָׂ ְׁשְּכבָׂ ְך ַעל־מִּ א ַרְעיֹונָׂ  ַא ְנְּת ה ַמְלּכָׂ

Det personlige pronomen i anden singularis maskulinum skrives oftest som her med ה til sidst 

(kǝtiv), men læses, som om det ikke var der (qǝre). De to første ord i verset må være tiltale (voka-

tiv). Man kan også sige, at ַא ְנְּת ה foregriber de følgende andenpersonssuffikser. Verbet ְס לִֶּ֫ קּו er plu-

ralis (perfektum af den type, der har i/e-vokal i anden stavelse, se 3.4.1.1; bemærk også trykplace-

ringen i formen, der afviger fra den tilsvarende hebraiske form med tryk på endelsen). Subjektet 

ְך  er (som bestemmes nærmere ved en præpositionsforbindelse, som også optrådte i vers 28b) ַרְעיֹונָׂ

derimod skrevet som en singularisform. Pluralisformen ville have et yod før possessivsuffikset, men 

eftersom den almindelige vokalisering af en sådan form indikerer, at dette yod faktisk ikke skal ud-

tales, er der her måske bare tale om en skriverfejl. Med andre ord: Måske skal man læse ordet som 

pluralis, så det passer med verbet. Udtryksmåden er lidt speciel her: “Din(e) tanke(r) på din seng 

steg op, det som vil ske…”, dvs. det, som du tænkte på, mens du lå i din seng, handler om det, som 

skal ske. Hele vers 29 er indholdsmæssigt mere eller mindre en gentagelse af vers 28. 

Dan 2,29b 

וֵ א׃ ה  י ל  ה־דִּ ְך מָׂ א הֹוְדעָׂ ַזיָׂ ֵלא רָׂ  ְוגָׂ

ַזיָׂ א ֵלא רָׂ  er en konstruktforbindelse med et participium som første led. På dansk kan man gengive גָׂ

det med en relativsætning (“den, der åbenbarer hemmelighederne”) eller som et substantiv (“hem-

melighedernes åbenbarer”). Udtrykket er subjekt for הֹוְדעָׂ ְך, hvor suffikset markerer indirekte ob-

jekt. Objektet er resten af verset ligesom i vers 28a. 

Dan 2,30a 

י לִּ י   לִּ ה ג  א ְדנָׂ זָׂ א רָׂ ל־ַחַייָׂ ן־ּכָׂ י מִּ יַתי ּבִּ י־אִּ ה דִּ ְכמָׂ א ְבחָׂ ה לָׂ  ַוֲאנָׂ

Det indledende pronomen markerer bare et skifte til en ny person, der nu fokuseres på: “Og hvad 

mig angår”. Det foregriber så at sige suffikserne på præpositionerne længere henne i sætningen (י  ּבִּ

og לִּ י). Negationen א ֵה ן går på den umiddelbart følgende præpositionsforbindelse og følges op af לָׂ  לָׂ

(“men”) i 30b. På dansk kan man med fordel gøre første del til en “det er”-sætning: “Det er ikke ved 

visdom…, at denne hemmelighed er blevet åbenbaret for mig, men (derimod)…”. ה ְכמָׂ  bestemmes חָׂ
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nærmere ved en relativsætning, hvor “eksistenspartiklen” יַתי -fungerer som kopula. Præpositions אִּ

forbindelsen ל־ַחַייָׂ א ן־ּכָׂ  i slutningen af relativsætningen skal forstås komparativisk: “visdom, som er מִּ

i mig ud fra alle de levende”, dvs. “…(målt) ud fra” = “…i højere grad end i noget andet levende 

væsen” (om komparativkonstruktioner se 3.2.1). Angående verbet לִּ י -se vers 19 ovenfor (men be ג 

mærk den afvigende vokalisering af den reducerede vokal i første stavelse i de to forekomster). 

Subjektet er א ְדנָׂ ה זָׂ  .רָׂ

Dan 2,30b 

ְנַד ע׃ ְך ּתִּ ְבבָׂ א ְיהֹוְדעּון ְוַרְעיֹוֵני לִּ א ְלַמְלּכָׂ ְׁשרָׂ י פִּ ְבַרת דִּ ֵהן ַעל־דִּ  לָׂ

ֵה ן  markerer modsætningen til det foregående negerede udsagn – det var ikke vha. Daniels egen לָׂ

særlige visdom, at hemmeligheden blev åbenbaret, men med et specifikt formål fra Guds side: “men 

så at/for at…” (ְבַרת דִּ י א .(”…egentlig “på grund af den sag, at ,ַעל־דִּ ְׁשרָׂ  i ְיהֹוְדעּון er objekt for verbet פִּ

tredje pluralis, der må forstås upersonligt (et ubestemt “de”, nærmest “man”; man kan med fordel 

oversætte det passivt med א ְׁשרָׂ  i hafʽel. Den ידע som subjekt); roden er den efterhånden velkendte פִּ

sidste del af verset hører stadig under det indledende “for at”. Konstruktforbindelsen ְבבָׂ ְך  er ַרְעיֹוֵני לִּ

objekt for ְנַד ע  hvor vi igen har et eksempel på den karakteristiske aramæiske nasalering (se ,ּתִּ

3.4.3.5). 

Dan 2,31 

יא  ֵזה ֲהַוֶ֫ ְיתָׂ ַוֲאלּו ְצֵלם ַחד ַשגִּ א חָׂ  ַא ְנְּת ה ַמְלּכָׂ

ְך ְוֵרֵוּה ְדחִּ יל׃ ְבלָׂ ֵאם ְלקָׂ יר קָׂ יֵוּה ַיּתִּ ֵּכן ַרב ְוזִּ א דִּ  ַצְלמָׂ

Pronominet i anden singularis maskulinum skrives på samme måde som i vers 29a. Bemærk kom-

binationen af et participium og en form af verbet “være” som udtryk for igangværende handling: 

“du var seende” = “du var i gang med at se” eller på mere naturligt dansk simpelthen bare “du så” 

(jf. 3.4). Angående formen  ֲָׂהַוֶ֫ ְית se 3.4.3.7. ֲאלּו er en interjektion, der bruges i stil med hebraisk ֵּנה  ,הִּ

“se!”. Her danner det overgang fra beskrivelsen af, at kongen så noget, til det, som han faktisk så: 

ֵּכן ַר ב) Derefter følger to nominalsætninger .ְצֵלם ַחד ַשגִּ יא א דִּ יוֵ ּה ַיּתִּ יר og ַצְלמָׂ  hvorefter der kommer ,(זִּ

et participium, der måske klarest hører sammen med ְצֵלם ַחד ַשגִּ יא, dvs. de to mellemliggende nomi-

nalsætninger kan opfattes som en slags indskud. ֵּכן -er en særlig form af det demonstrative prono דִּ

men (3.3.2), her brugt attributivt: “denne statue (var)…”; bemærk, at substantivet står i bestemt 

form i sådan en konstruktion, og i dette tilfælde står pronominet efter substantivet. Participiet ֵא ם  קָׂ

viser, at rødder med waw eller yod som anden radikal får et ’alef ind som midterradikal i participiet, 
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sådan at man kan få den almindelige ā-e-vokalisering, der kendes fra participier ved stærke rødder 

(se 3.4.3.6; på hebraisk er participiet af disse rødder sværere at genkende som participium, da det 

bare hedder f.eks. ם -er formmæs ְדחִּ יל ;(ֵר ֵוּה ְדחִּ יל) Til allersidst er der endnu en nominalsætning .(קָׂ

sigt et passivt participium. Vers 31 er en god anledning til at repetere possessivsuffikserne og den 

måde, de afviger fra hebraisk på (se 3.3.4). 

Dan 2,32 

י ְנחָׂ ׁש׃ ֵתּה דִּ י ְוַיְרכָׂ י ְכַסף ְמעֶ֫ ֹוהִּ י דִּ עֶ֫ ֹוהִּ י ּוְדרָׂ ב ֲחדֶ֫ ֹוהִּ י־ְדַהב טָׂ א ֵראֵׁשּה דִּ  הּוא ַצְלמָׂ

I הּוא ַצְלמָׂ א bliver pronominet הּוא brugt attributivt, “den statue”; læg mærke til, at substantivet har 

bestemt artikel, og at rækkefølgen på de to ord her er modsat i forhold til udtrykket ּכֵ ן א דִּ  i vers ַצְלמָׂ

31. Den mest normale rækkefølge er som i vers 31 med substantivet først og pronominet bagefter. 

 fungerer som en markør af, hvad der nu er i fokus, og som en foregribelse af de følgende הּוא ַצְלמָׂ א

suffikser: “Denne statue – dens hoved (var) af godt/fint guld” (man kalder nogle gange denne type 

konstruktion for casus pendens, dvs. et led, der ligesom hænger uden for den egentlige sætnings-

struktur). Efter denne nominalsætning følger to lignende nominalsætninger, hvor prædikatet også er 

י konstruktioner, som kan oversættes med dansk “af…”. Opslagsformen til-דִּ י  og til ,ֲחֵדה er ֲחדֶ֫ ֹוהִּ

י י Husk det karakteristiske suffiks .ְמ ֵעה er den ְמעֶ֫ ֹוהִּ -Det er tredje singularis maskulinum på ma .ֹוהִּ

skuline substantiver i pluralis – eller i dualis; formmæssigt er dualis og pluralis maskulinum ens, 

når der kommer suffiks på. Et substantiv i femininum i pluralis får ikke י  endelsen, men tager det-ֹוהִּ

samme suffiks for tredje singularis maskulinum, som bruges på ord i singularis, sat oven på den 

feminine pluralisendelse i konstrukt (-āt) som i ֵת ּה  .ַיְרכָׂ

Dan 2,33 

י ֲחַס ף׃ ְּנֵה ון דִּ י ַפְרז  ל ּומִּ ְּנֵה ון דִּ י מִּ ל ַרְגלֶ֫ ֹוהִּ י ַפְרז  י דִּ קֶ֫ ֹוהִּ  ׁשָׂ

Beskrivelsen fra vers 32 fortsætter her med samme type konstruktion. Læg mærke til de to gange 

ְּנֵה ון ן hvor der er forskel på kǝtiv og qǝre: Konsonanterne vil have suffikset på præpositionen ,מִּ  til מִּ

at være maskulinum (med o-vokal markeret med waw), mens vokaliseringen vil have femininum 

(med e-vokal), hvilket passer med, at det ord, som suffikset viser tilbage til, er femininum (ordet for 

“fod”). Præpositionens nun får dageš, når der kommer suffiks på. Ordet for “fod” er som nævnt 

femininum og optræder i dualis med possessivsuffiks på, י י) ַרגְ לֶ֫ ֹוהִּ קֶ֫ ֹוהִּ  er maskulinum og kan være ׁשָׂ

dualis eller pluralis). Brugen af præpositionen ן  ,indikerer, at fødderne delvist bestod af én ting מִּ
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delvist af noget andet (ordret: “…dens fødder – (noget) af dem (var) af…, (noget) af dem (var) 

af…”). 

Dan 2,34a 

ן  יַדֶ֫ יִּ א בִּ י־לָׂ ן דִּ ת א ֶ֫ ב  ְתְגז ֶ֫ ר  י הִּ ֵזה ֲהַוֶ֫ ְיתָׂ  ַעד דִּ  חָׂ

De første ord så vi også i vers 31. ת ְתגְ ז ֶ֫ ר   er hitpǝʽel, med passiv betydning. Det er tredje singularis הִּ

femininum (som passer til subjektet ן  let genkendelig på taw-endelsen (hvor hebraisk ville have ,(א ֶ֫ ב 

-ā). Den særlige vokalisering med æ-vokal og tryk på næstsidste stavelse i ת ְתגְ ז ֶ֫ ר   skyldes, at roden הִּ

slutter på reš, der som bekendt opfører sig lidt specielt, i stil med laryngaler. Til ן  eller til hele – א ֶ֫ ב 

udtrykket ן ב  ת א ֶ֫  knyttes en relativsætning: ordret “som ikke ved hænder”, dvs. “uden at det – הִּ ְתגְ ז ֶ֫ ר 

skete vha. (menneske)hænder”. Læg mærke til, at ordet for “hænder” er i dualis, og at præpositio-

nen b- kombineret med et ord, der begynder med yod vokaliseret med šǝwa, bliver til bi-. 

Dan 2,34b 

מֹון׃ ת הִּ א ְוַהֵדֶ֫ ק  א ְוַחְסּפָׂ י ַפְרְזלָׂ י דִּ א ַעל־ַרְגלֶ֫ ֹוהִּ ת ְלַצְלמָׂ  ּוְמחָׂ

Subjektet er stadig ן  eller) מחה derfor er verberne i tredje singularis femininum, der i en rod som ,א ֶ֫ ב 

ת ender på -āt. Objektet for (מחא  markeres med præpositionen l-, og dertil knyttes yderligere en ְמחָׂ

præpositionsforbindelse, der fortæller, hvor på statuen stenen ramte (א א ְוַחְסּפָׂ י ַפְרְזלָׂ י דִּ  .(ַעל־ַרְגלֶ֫ ֹוהִּ

ת  er også tredje singularis femininum, med en vokalisering, der minder om den, vi havde i 34a ַה ֵדֶ֫ ק 

ת) ְתגְ ז ֶ֫ ר   I 34a skyldtes den særlige vokalisering, at tredje radikal var reš, men her må det forklares .(הִּ

ved, at verbet er en anden form for særlig rod, nemlig en rod med ens anden- og tredjeradikal: דקק. 

Her er den i hafʽel, og der får man dageš i første radikal i denne type rødder (se 3.4.3.8). Objektet er 

מֹון  Som omtalt i 3.3.4.3 bruger man ikke objektssuffikser i tredje pluralis, men de uafhængige .הִּ

pronominer (se 3.3.1). מֹון  er maskulinum, men viser måske alligevel tilbage til “fødderne”, selvom הִּ

“fod” ellers normalt er femininum – husk, at suffikset i kǝtiv i vers 33 (ְּנֵה ון -også behandlede fød (מִּ

derne” som maskulinum. Alternativt kan man sige, at מֹון  viser tilbage til materialerne (jernet og הִּ

leret, som fødderne bestod af). 

Dan 2,35a 

א ְוַדֲהבָׂ א  א ַּכְסּפָׂ ׁשָׂ א ַחְסּפָׂ א ְנחָׂ ה ַּפְרְזלָׂ ֶ֫ קּו ַכֲחדָׂ ן דָׂ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

ֶ֫ קּו  ת er en form af den samme rod, som vi havde i דָׂ  i vers 34b, men nu er det pǝʽal. Formen er ַה ֵדֶ֫ ק 

uventet og nok forkert vokaliseret i Codex Leningrad, som er optrykt i BHS. Den forventede form i 
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en rod med ens anden- og tredjeradikal er i perfektum tredje pluralis maskulinum קּו -med kort a) ַדֶ֫

vokal og dageš i andenradikalen) – en form, som ifølge apparatet også findes i et enkelt manuskript. 

 er egentlig præpositionen k- plus ordet for “en” i femininum (“som én”); udtrykket bruges ַכֲחדָׂ ה

med betydningen “sammen, samlet, på én gang”. Dernæst kommer subjekterne: alle de førnævnte 

materialer, nu med bestemt artikel på dem alle sammen. 

Dan 2,35b 

ְׁשֲּת ַכח ְלהֹון א־הִּ ל־ֲאַתר לָׂ מֹון רּוחָׂ א ְוכָׂ א הִּ ט ּוְנשָׂ ְדֵרי־ַקֶ֫ יִּ ן־אִּ  ַוֲהוֹו ְּכעּור מִּ

Denne del af verset indeholder 3 hovedsætninger forbundet med “og”. Læg i verbet ֲהוֹו mærke til o-

vokalen i endelsen i tredje pluralis maskulinum i denne type svagt verbum (se 3.4.3.7; subjektet er 

materialerne fra 35a). I ְּכעּור er første del præpositionen k-. I den næste sætning efter et “og” optræ-

der מֹון -som normalt er femini ,רּוחָׂ א igen som objekt (som i vers 34b). Subjektet i den sætning er הִּ

num, men her står verbet (ְנשָׂ א) i maskulinum. Efter det næste “og” har vi som i vers 10b kombina-

tionen af ּכָׂ ל og en negation: “ethvert sted … ikke”, dvs. “intet sted”. ְׁשֲּת כַ ח  er en hitpǝʽel – husk, at הִּ

der sker metatese i rødder, der starter med en s-lyd (se 3.4.3.2; bemærk desuden vokalen i næstsid-

ste stavelse, hvor man ville forvente et almindeligt šǝwa, ְׁשְּת כַ ח  jf. Dan 6,24; a-vokalen i sidste ,הִּ

stavelse skyldes den finale laryngal). Ordret: “Og intet sted blev fundet til dem”, dvs. noget i ret-

ning af, at de forsvandt sporløst, som den autoriserede danske oversættelse siger. 

Dan 2,35c 

ל־ַאְרעָׂ א׃ ת ְלטּור ַרב ּוְמלָׂ ת ּכָׂ א ֲהוָׂ ת לְ ַצְלמָׂ י־ְמחָׂ  ְוַאְבנָׂ א דִּ

Tre eksempler på tredje singularis femininum af rødder med svag tredjeradikal: ת ת ,ְמחָׂ  ְמלָׂ ת og ֲהוָׂ

ת ;havde vi også i vers 34b ְמחָׂ ת) -skrives oftere med ’alef som tredje radikal). Verbet “være” føl ְמלָׂ

ges af præpositionen l- i betydningen “blive til noget”. Bemærk de to forskellige funktioner, præpo-

sitionen l- har i denne passage. 

Dan 2,36 

ם־ַמְלּכָׂ א׃ דָׂ ְׁשֵרּה ֵנאַמר ק  א ּופִּ ְלמָׂ ה ח   ְדנָׂ

Først en kort nominalsætning med subjekt og subjektsprædikat (א ְלמָׂ ה ח   På dansk må vi indsætte .(ְדנָׂ

en form af verbet “være”. ְדנָׂ ה viser tilbage til den beskrivelse, der lige er givet. Dernæst en verbal-

sætning indledt med objektet (ְׁשֵרּה -alle ordene kendes fra tidligere vers. Læg mærke til vokalise ;(פִּ

ringen af præfikset (første pluralis imperfektum) på roden אמר. 
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Dan 2,37 

א ְיַהב־לָׂ ְך׃ רָׂ יקָׂ א וִּ ְקּפָׂ א ְותָׂ ְסנָׂ א חִּ ּה ְׁשַמיָׂ א ַמְלכּותָׂ לָׂ י א  א דִּ ְך ַמְלַכיָׂ א מ ֶ֫ ל   ַא ְנְּת ה ַמְלּכָׂ

Som i vers 29a skrives pronominet i anden singularis maskulinum med et ה, som om der skulle ud-

tales et -ā, men vokaliseringen siger noget andet. Det er mest oplagt at tolke indledningen til verset 

א) ְך ַמְלַכיָׂ א מ ֶ֫ ל   ,som subjekt, vokativ (sådan kan et substantiv i bestemt form godt bruges) (ַא ְנְּת ה ַמְלּכָׂ

fulgt af subjektsprædikat (konstruktforbindelsen ְך ַמְלַכיָׂ א  .”Du, konge, (er) kongernes konge“ :(מ ֶ֫ ל 

י י sætningen kan enten være en forklarende sætning, hvor-דִּ  forstås som konjunktion og gengives דִּ

med “for”, eller en relativsætning. Hvis man tolker det som en relativsætning, vil י  markere det דִּ

indirekte objekt, som genoptages til allersidst i sætningen i andenpersonssuffikset i לָׂ ְך, og i oversæt-

telsen vil man så slet ikke skulle gengive לָׂ ְך. I י ּה ְׁשַמיָׂ א) sætningen har vi subjekt-דִּ לָׂ  fulgt af fire (א 

objekter (med bestemt artikel), verbet (ְיַהב; yod er ikke et præfiks, men del af roden) plus indirekte 

objekt. Opslagsformen for ַמְלכּותָׂ א er ַמְלכּו; det feminine taw kommer frem, når der sættes artikel 

eller suffiks på. Husk, hvordan kombinationen af “og” og et ord, der begynder med yod plus šǝwa, 

ser ud (רָׂ א יקָׂ  .(וִּ

Dan 2,38a 

ידָׂ ְך  א ְיַה ב ּבִּ א ְועֹוף־ְׁשַמיָׂ רָׂ א ֵחיַות ּבָׂ ׁשָׂ ין ְּבֵני־ֲאנָׂ ל־דִּ י דָׂ ְא רִּ  ּוְבכָׂ

Strukturen er her: præpositionsforbindelse inklusiv en relativsætning (י דָׂ ְא רִּ ין ל־דִּ  tre objekter ,(ְבכָׂ

(der alle tre er konstruktforbindelser), verbum (som vi også havde i vers 37) og endnu en præpositi-

onsforbindelse (b- plus ַיד med suffiks). Den indledende præpositionsforbindelse siger noget om 

objekterne: “på ethvert (sted), som de bor (på)”, dvs. “overalt hvor de bor”, med nutid udtrykt ved 

et participium. Læg mærke til, at participier af “hule” rødder får et ’alef som midterradikal, men at 

de vokaliseres, som om man skulle udtale et yod dér i stedet for, når der kommer endelser på (se 

3.4.3.6; i BHS kan man se qǝre-konsonanterne דירין ude i marginen). Pluralis konstruktformen ּבְ ֵני 

kendes igen fra hebraisk, men man skal huske, at grundformen i singularis på aramæisk er det lidt 

uventede ַּבר. Ordet רָׂ א ּה ְׁשַמיָׂ א længere henne er et helt andet! Subjektet i sætningen er stadig ּבָׂ לָׂ  .א 

Dan 2,38b 

ְלהֹון ְך ְּבכָׂ  ְוַהְׁשְלטָׂ

ְך ּה ְׁשַמיָׂ א er hafʽel (med objektssuffiks, der stadig går på kongen; subjektet er stadig ַהְׁשְלטָׂ לָׂ -Be .(א 

tydningen er (som vanligt i hafʽel) kausativisk: “få til at herske over”. “Over” udtrykkes ved præpo-
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sitionen b-. Læg mærke til brugen af ordet ל -med suffiks, ligesom på hebraisk (“dem alle sam ּכָׂ

men”). Når suffikset kommer på, kommer der dageš i lamed. 

Dan 2,38c 

י ַדֲהבָׂ א׃ ה דִּ  ַא ְנְּת ה־הּוא ֵראׁשָׂ

En nominalsætning, hvor pronominet הּוא fungerer som kopula (se 3.3.1.1). Drømmens guldhoved 

(som udtrykkes ved en דִּ י-konstruktion med begge led i bestemt form) udlægges som kongen. Be-

mærk, at den ene bestemte artikel skrives med ה, den anden med א! 

Dan 2,39a 

ְך  ּנָׂ י ֲאַר עא מִּ רִּ ְתרָׂ ְך ְּתקּום ַמְלכּו אָׂ ח   ּובָׂ

Præpositionen ַתר אַתר kan også skrives ּבָׂ  -Det er egentlig en sammentrækning af præpositionen b .ּבָׂ

og substantivet ֲאַתר, “sted”. “Hule” verber som ְּתקּום omtales i 3.4.3.6. Bemærk den reducerede 

vokal i præfikset, der afviger fra det ā, der kendes fra den tilsvarende hebraiske form. Subjektet 

י bestemmes først af adjektivet ַמְלכּו רִּ ח  ן som er femininum; maskulinum hedder) אָׂ ח  רָׂ  Dernæst .(אָׂ

kommer det lidt specielle udtryk ֲא ַר עא. Kǝtiv-formen med ’alef til sidst kunne være bestemt form, 

men det er måske snarere en adverbiel form med en ā-endelse (som hebraisk he locale), dvs. “i ret-

ning af jorden”, hvilket kan tolkes som “ringere”. Efter dette komparativ-agtige udtryk følger præ-

positionen ן -som bare er “jord” i grund ,ֲא ַר ע der udtrykker betydningen “end”. Qǝre-formen er ,מִּ

formen. Pointen med udtrykket bliver den samme, men en direkte oversættelse ville måske være 

som en lille indskudt nominalsætning: “…et andet kongerige – (det er) jord ud fra dig (dvs. i sam-

menligning med dig)”. 

Dan 2,39b 

ל־ַאְרעָׂ א׃ ְׁשַלט ְּבכָׂ י תִּ א דִּ ׁשָׂ י ְנחָׂ י דִּ רִּ ח   ּוַמְלכּו ְתלִּ יתָׂ יאָׂ אָׂ

Verbet ְּתקּום må underforstås også i denne del af verset. Formen  ְָׂתלִּ יתָׂ יא er endnu et eksempel på 

kǝtiv/qǝre. Konsonantteksten lægger op til en vokalisering som ְתלִּ יתָׂ יָׂ א med et konsonantisk yod, 

men den faktiske vokalisering lader til at vise, at yod ikke skal udtales, og at konsonantteksten bur-

de have været ְתלִּ יתָׂ אָׂ ה. Under alle omstændigheder er det femininum af ְּת לִּ יתָׂ י. I kombination med 

י tredje”, skal“ ,ְתלִּ יתָׂ יאָׂ  רִּ ח   nok ikke gengives med “anden”, men f.eks. med “endnu ét” (nemlig et אָׂ

“tredje”). Dette tredje rige bestemmes så af to דִּ י-konstruktioner, hvoraf den anden er en egentlig 

relativsætning med verbum. 
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Dan 2,40a 

ה ְּכַפְרְזלָׂ א  יפָׂ וֵ א ַתקִּ ה   ּוַמְלכּו ְרבִּ יעָׂ יָׂ ה ּת 

I marginen i BHS kan man se, at ְרבִּ יעָׂ יָׂ ה ligesom  ְָׂתלִּ יתָׂ יא i vers 39b har kǝtiv/qǝre-varianter. Igen er 

den form, der skal læses, med ’alef i stedet for det sidste yod: ְרבִּ יעָׂ אָׂ ה. Det er femininum af ְרבִּ יעָׂ י, 

der ligesom ְּת לִּ יתָׂ י illustrerer den almindelige måde at danne ordinaltal på. Strukturen i sætningen er 

subjekt, verbum i imperfektum (וֵ א ה   som ה eller א husk, at denne type rod kan skrives med enten ;ּת 

sidste radikal), subjektsprædikat i form af et adjektiv i femininum, der modificeres af en præpositi-

onsforbindelse. 

Dan 2,40b 

א  ֵׁשל ּכ ֶ֫ לָׂ א ְמַהֵדק ְוחָׂ י ַפְרְזלָׂ ֵבל דִּ ל־ק   ּכָׂ

ק ְוֵתר  ַע׃ לֵ ין ַּתדִּ ל־אִּ ַעע ּכָׂ י־ְמרָׂ א דִּ  ּוְכַפְרְזלָׂ

י ֵבל דִּ ל־ק  י betyder samlet “fordi”. I ּכָׂ ֵבל דִּ ל־ק  א sætningen er-ּכָׂ  og ְמַהֵדק) subjekt for to participier ַפְרְזלָׂ

ֵׁשל  som her דקק kendes fra vers 34b (hvor roden ְמַהֵד ק .der bruges til at udtrykke generel nutid ,(חָׂ

også var i hafʽel, men i perfektum). Bemærk, hvordan ה kan bevares i et hafʽel-participium (se 

3.4.1.3.). Objektet א  er ordet for “al, enhver” med bestemt artikel, dvs. “det hele, alting”. Anden ּכ ֶ֫ לָׂ

halvdel af 40b kan tolkes på to forskellige måder, afhængig af hvad der hører med til den relativ-

sætning, som beskriver ַפְרְזלָׂ א. Man kan forstå det som “og ligesom jernet, som smadrer alle disse 

ting, vil det knuse og smadre” (hvor subjektet “det” er lig med “det fjerde rige)”. Det er sådan, de 

masoretiske accenttegn forstår sammenhængen (accenterne markerer, at עַ ע לֵ ין og ְמרָׂ ל־אִּ  hører ּכָׂ

sammen), men man kan mene, at der så mangler et objekt for de to sidste verber. Alternativet er 

derfor at læse לֵ ין ל־אִּ  som objekt for disse verber og så forstå relativsætningen som kun bestående ּכָׂ

af עַ ע י־ְמרָׂ  dvs. “og ligesom jernet, der smadrer, vil det (= det fjerde rige) knuse og smadre alle ,דִּ

disse ting”. I så fald kan “alle disse ting” måske forstås som de tidligere omtalte riger. Læg mærke 

til, hvordan hafʽel-formen ַּתדִּ ק viser, at ה ikke altid bliver bevaret i hafʽel, når der kommer præfiks 

på, sådan som det var tilfældet i ְמַהֵד ק (der er dageš i ד, fordi det er en rod med ens anden- og tred-

jeradikal, jf. 3.4.3.8). Roden רעע bruges i 40b to gange, først som participium i paʽʽel (ַעע  og så ,(ְמרָׂ

i pǝʽal i imperfektum ( ֵתר  ַע). Rødder med ens anden- og tredjeradikal opfører sig som stærke verber 

i paʽʽel (men da denne rods anden- og tredjeradikal er en laryngal, kan den ikke fordobles, og i ste-

det forlænges den foregående vokal). I imperfektumsformen i pǝʽal er der kun ét ע, mens førstera-

dikalen egentlig skulle have dageš i stedet, men da den i dette tilfælde er ר, som ikke kan få dageš, 
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bliver præfiksets vokal forlænget i stedet for (se igen 3.4.3.8). Rodens betydning er mere eller min-

dre den samme i både paʽʽel og pǝʽal. 

Dan 2,41a 

וֵ ה  ה  ה ּת  יגָׂ ל ַמְלכּו ְפלִּ ְּנֵה ון ַּפְרז  ר ּומִּ חָׂ י־פ  ְּנֵה ון ֲחַסף דִּ תָׂ א מִּ ְצְּבעָׂ א ְוא  ה ַר ְגַליָׂ י־ֲחַזֶ֫ ְיתָׂ  ְודִּ

י  kan måske forstås som en årsagsbisætning (“og fordi…”). Alternativt er (ַמְלכּו indtil) sætningen-דִּ

det en form for relativsætning, der bare indfører det næste emne i fremstillingen: “og (med hensyn 

til det), som du så, (nemlig) fødderne osv.”. Bemærk, hvordan tredje radikal opfører sig i roden חזה 

i perfektum anden singularis maskulinum (se 3.4.3.7). Angående beskrivelsen af det, kongen så, se 

vers 33 (igen er der forskel på kǝtiv og qǝre i ְּנֵה ון  I modsætning til i vers 33 er det nu ikke kun .(מִּ

fødderne (א  dualis bestemt), men også tæerne på statuen, der omtales (femininum i bestemt ,ַר ְגַליָׂ

form pluralis, א תָׂ ְצְּבעָׂ י og leret modificeres ved en ,(א  ר) konstruktion-דִּ חָׂ י־פ   Med de tre sidste .(ֲחַסף דִּ

ord begynder udlægningen af dén del af drømmen – når statuens fødder/tæer er sammensatte, bety-

der det, at det (= det fjerde rige) skal blive/være (וֵ ה ה  ה et (ּת  יגָׂ ה .ַמְלכּו ְפלִּ יגָׂ  er et passivt participium ְפלִּ

i femininum. 

Dan 2,41b 

ינָׂ א׃ ַרב ַּבֲחַסף טִּ א ְמעָׂ ה ַּפְרְזלָׂ י ֲחַזֶ֫ ְיתָׂ ֵבל דִּ ל־ק  ֵוא־ַבּה ּכָׂ ה  א ל  י ַפְרְזלָׂ א דִּ ְצְּבתָׂ ן־נִּ  ּומִּ

Når præpositionen ן  bruges som her, bliver man på dansk næsten nødt til at indsætte “noget”: “og מִּ

(noget) af jernets fasthed skal være i det (= i riget)”. Husk det særlige l-præfiks i imperfektum i 

tredje maskulinum af verbet “være” (ֵוא ַר ב .(jf. 3.4.3.9 ;ל  ה   ;er participium i paʽʽel passiv (puʽʽal ְמעָׂ

se 3.4.1.2). Participiets vokal efter første radikal er normalt a (og ikke u, som man kunne tro ud fra 

vokalen i perfektum), men da anden radikal i dette tilfælde er én, der ikke kan få dageš, får man ā i 

stedet. Leret udtrykkes nu på en ny måde (ינָׂ א -en konstruktforbindelse, hvor begge led beteg ;ֲחַסף טִּ

ner forskellige former for ler; ינָׂ א  .(har bestemt artikel טִּ

Dan 2,42 

ירָׂ ה׃ וֵ ה ְתבִּ ה  ַּנּה ּת  ה ּומִּ יפָׂ ֵוה ַתקִּ ה  א ּת  ת ַמְלכּותָׂ ן־ְקצָׂ ְּנֵה ון ֲחַסף מִּ ְּנֵה ון ַּפְרז  ל ּומִּ ת ַרְגַליָׂ א מִּ ְצְּבעָׂ  ְוא 

 Til og med ֲחַס ף er det en gentagelse af samme detalje fra drømmen, som er blevet beskrevet flere 

gange (men med lidt afvigelse), og så kommer udlægningen. Den autoriserede danske oversættelse 

knytter de to dele af verset sammen: “Og at tæerne dels var…, betyder, at…”. På aramæisk følger 

beskrivelsen af drømmens indhold og udlægningen bare efter hinanden uden nogen syntaktisk for-
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bindelse. Bemærk, at der nu tales om א ת ַרְגַליָׂ ְצְּבעָׂ  .som en konstruktforbindelse (“føddernes tæer”) א 

Udtrykket א ת ַמְלכּותָׂ ן־ְקצָׂ  betegner “en del af riget”; man kunne også gengive det ved at bruge ordet מִּ

“delvist”. Præpositionen ן  kan i sig selv have samme betydning, som vi har set i den gentagne brug מִּ

af ְּנֵה ון ּנַ ּה) og som det forekommer længere henne i verset ,מִּ -og en del af det” eller “og … del“ = ּומִּ

vist”). ירָׂ ה  ”der betyder “knuse ,תבר er egentlig et passivt participium (i femininum) af roden ְתבִּ

(svarende til hebraisk ׁשבר; husk, at aramæisk t ofte svarer til hebraisk š, jf. skemaet med oversigt 

over udviklingen af udvalgte konsonanter i hebraisk og aramæisk i kapitel 2); betydningen her er 

måske hen i retning af “skrøbelig”, som den autoriserede oversættelse siger. 

Dan 2,43a 

ׁשָׂ א  ְזַרע ֲאנָׂ וֺן ּבִּ ה  ין ל  ְרבִּ ְתעָׂ א מִּ ינָׂ ַרב ַּבֲחַסף טִּ א ְמעָׂ ְַ דִּ י ֲחַזֶ֫ ְיתָׂ ַּפְרְזלָׂ  

Det første ord er skrevet med et šǝwa, der ikke står under nogen konsonant – dvs. konsonantteksten 

(kǝtiv) knytter sætningen til det foregående uden “og”, mens det, som masoreterne vil have læst 

(qǝre), er י י ligesom i vers 41a. Den indledende וְ דִּ  sætning og dens forhold til resten af 43a (fra-דִּ

ְתעָׂ ְרבִּ ין ַרב .kan behandles på de samme to måder som i 41a (מִּ  genkendes fra 41b, og lidt længere ְמעָׂ

fremme kommer et participium i en anden konjugation af samme rod (ְתעָׂ ְרבִּ ין  Dette participium .(מִּ

bliver brugt sammen med en form af verbet “være” (וֺן ה   bemærk igen l-præfikset, som er særligt ;ל 

for dette verbum, jf. 3.4.3.9, og o-vokalen i endelsen, som er karakteristisk for verber med svag 

tredjeradikal, jf. 3.4.3.7). Når en form af verbet “være” optræder sammen med et participium, er 

betydningen noget vedvarende eller gentagent. Subjektet er et implicit “de”, der må betegne menne-

skene generelt i det fjerde rige, eller måske specifikt de herskende kredse. At “blande sig” betyder 

her nok at gifte sig på kryds og tværs og få børn, ׁשָׂ א ְזַרע ֲאנָׂ  ved hjælp af/gennem (blande sig)“ ,ּבִּ

menneskeafkom”. 

Dan 2,43b 

ם־ַחְסּפָׂ א׃ ַרב עִּ ְתעָׂ א מִּ א לָׂ י ַפְרְזלָׂ ה ֵהא־ְכדִּ ם־ְדנָׂ ה עִּ ין ְדנָׂ ְבקִּ וֺ ן דָׂ ה  א־ל   ְולָׂ

Igen ser vi konstruktionen med “være” plus participium (ין ְבקִּ וֺ ן דָׂ ה  -til betegnelse af noget vedva (ל 

rende, gentagent (men denne gang negeret; participiet er i pǝʽal med det karakteristiske ā i første 

stavelse, hvor hebraisk har o-vokal). ם־ְדנָׂ ה ה עִּ -denne med denne”, kan gengives med “med hin“ ,ְדנָׂ

anden” eller “indbyrdes”. ֵהא־ְכדִּ י er nok et eksempel på forkert orddeling – udtrykket bør læses som 

en sammensætning af ֵהאְך (eller ֵה יְך) og י  hvor den samlede betydning er “ligesom” eller “sådan ,דִּ
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som”. Participiet ַר ב ְתעָׂ  uden en form af “være”, markerer generel nutid (hvordan jern generelt ,מִּ

opfører sig sammen med ler). 

Dan 2,44a 

ְתַחּבַ ל  א תִּ ין לָׂ ְלמִּ י ְלעָׂ א ַמְלכּו דִּ ּה ְׁשַמיָׂ לָׂ ים א  ּנּון ְיקִּ א אִּ י ַמְלַכיָׂ  ּוְביֹוֵמיהֹון דִּ

Verset begynder med en tidsangivelse i form af en præpositionsforbindelse, dernæst kommer ver-

bum (ים  ,(ַמְלכּו) subjekt i form af en kendt konstruktforbindelse og så et objekt i ubestemt form ,(ְיקִּ

der beskrives yderligere ved hjælp af en relativsætning. Bemærk den særlige י  konstruktion med-דִּ

foregribende possessivsuffiks i ּנּון י ַמְלַכיָׂ א אִּ  ,Direkte oversat: “i deres dage .(jf. 3.3.5) ְביֹוֵמיהֹון דִּ

(nemlig) de kongers”. Angående den attributive brug af pronominet ּנּון ים .se 3.3.2 ,אִּ  er hafʽel af ְיקִּ

en “hul” rod, genkendelig på i-vokalen (se 3.4.3.6); i modsætning til den tilsvarende hebraiske form 

er vokalen i præfikset reduceret frem for forlænget. I relativsætningen genkendes verbet ְתַחּבַ ל  let תִּ

som en hitpaʽʽal. 

Dan 2,44b 

ְׁשְּתבִּ ק  א תִּ ן לָׂ רָׂ ח  ה ְלַעם אָׂ  ּוַמְלכּותָׂ

Det rige, der netop er blevet beskrevet, omtales nu i bestemt form – her med ה frem for א (bemærk, 

hvordan det feminine taw kommer frem foran den bestemte artikel i forhold til den ubestemte form 

ְׁשְּתבִּ ק fra 44a). Verbet ַמְלכּו  er en hitpǝʽel med metatese, dvs. hvor konjugationens karakteristiske t תִּ

bytter plads med rodens første konsonant (se 3.4.3.2). Vokalen mellem anden og tredje radikal er 

her i, men andre gange kan den i en tilsvarende form være e (begge muligheder findes generelt i de 

afledte konjugationer). 

Dan 2,44c 

ְלַמיָׂ א׃ יא ְּתקּום ְלעָׂ א ְוהִּ תָׂ ֵלין ַמְלְכוָׂ ל־אִּ ֵסיף ּכָׂ ק ְותָׂ  ַּתדִּ

Subjektet er stadig ַמְלכּותָׂ ה. Verbet ַּתדִּ ק optrådte også i vers 40b. ֵסיף -er hafʽel af en “hul” rod, lige תָׂ

som ים ֵסיף .i 44a. Vokalen i sådan en rod i hafʽel veksler ofte mellem i som i 44a og e som her ְיקִּ  תָׂ

har en uregelmæssig lang vokal under præfikset (som mere minder om hebraisk end den sædvanlige 

aramæiske form). I תָׂ א ֵלין ַמְלְכוָׂ  får et konsonantisk ַמְלכּו kan man dels lægge mærke til, hvordan אִּ

waw i pluralis (her med bestemt artikel), dels hvordan det attributive demonstrative pronomen kan 

placeres foran substantivet (3.3.2). 
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Dan 2,45a 

א ְוַדֲהבָׂ א  א ַּכְסּפָׂ ׁשָׂ א ַחְסּפָׂ ת ַּפְרְזלָׂ א ְנחָׂ ֶ֫ ק  ן וְ ַהד  יַדֶ֫ יִּ א בִּ י־לָׂ ן דִּ ת א ֶ֫ ב  ְתְגז ֶ֫ ר  א אִּ טּורָׂ י מִּ י־ֲחַזֶ֫ ְיתָׂ דִּ ֵבל דִּ ל־ק   ּכָׂ

Man kan diskutere, om ֵבל דִּ י ל־ק   hører til det foregående vers, eller om det lægger op til (”fordi“) ּכָׂ

vers 45b. Den første mulighed er nok mest oplagt – dvs. efter 44c fortsætter man direkte med en 

“fordi”-sætning (45a), hvorefter der er punktum, og en ny hovedsætning begynder så med 45b. I 

 kan man igen se, hvordan en rod med svag sidsteradikal ser ud, når der kommer personendelser ֲח ַזֶ֫ ְיתָׂ 

på. Objektet for  ֲָׂח ַזֶ֫ ְית er den følgende י  sætning, hvor de fleste ord genkendes fra vers 34a-b og 35a-דִּ

(i 34a var der hitpǝʽel, men her har vi ’itpǝʽel i ת ְתְגז ֶ֫ ר  -bemærk også den uventede forskel på voka ;אִּ

len i ת ֶ֫ ק  ת her og ַהד  א .(i 34b ַהֵדֶ֫ ק  טּורָׂ  og et substantiv i bestemt form מִּ ן består af præpositionen מִּ

(med assimilation af præpositionens nun til substantivets første konsonant). 

Dan 2,45b 

ֵוא ַאֲחֵר י ְד נָׂ ה  ה  י ל  ה דִּ א מָׂ ּה ַרב הֹוַדע ְלַמְלּכָׂ לָׂ  א 

ּה ַרב לָׂ -er ubestemt, men den autoriserede oversættelse siger “Den store Gud”. Måske skal udtryk א 

ket sammenholdes med det ligeledes ubestemte udtryk i vers 28 (“der er en gud i himlen”). הֹוַד ע (jf. 

vers 15 og flere andre vers) tager et indirekte objekt markeret med præpositionen l- og et direkte 

objekt i form af det interrogative pronomen מָׂ ה, der følges af en relativsætning (“hvad, som” = “det, 

som”; se vers 28a). ַאֲחֵרי ְדנָׂ ה = “efter dette” = “herefter, i fremtiden”. 

Dan 2,45c 

ְׁשֵר ּה׃ ְלמָׂ א ּוְמֵהיַמן ּפִּ  ְוַיצִּ יב ח 

To korte nominalsætninger. ְלמָׂ א ְׁשֵר ּה og ח   er ְמֵהיַמ ן .subjektsprædikater ְמֵהיַמ ן og ַיצִּ יב ,er subjekter ּפִּ

et participium i hafʽel passiv (hufʽal) af roden אמן. Vokaliseringen af denne rod med e-vokal under 

h-præfikset er lidt speciel (se 3.4.3.4). Betydningen af ordet er her “troværdig”. Læg mærke til pos-

sessivsuffikset på ְׁשֵר ּה ְלמָׂ א som viser tilbage til) ּפִּ  .(ח 

Dan 2,46a 

ֵיאל ְסגִּ ד  נִּ י ּוְלדָׂ ַצר ְנַפל ַעל־ַאְנּפֶ֫ ֹוהִּ א ְנבּוַכְדנ  ן ַמְלּכָׂ  ּבֵ אַדֶ֫ יִּ

Nu kommer kongens reaktion på Daniels udlægning af drømmen. Verbet ְנפַ ל kendes fra hebraisk, 

men husk, at vokaliseringen af en perfektumsform (tredje singularis maskulinum) er anderledes på 

aramæisk i forhold til hebraisk נָׂ ַפל. Bemærk possessivsuffikset på י -Selve substantivet optræ .ַאְנּפֶ֫ ֹוהִּ
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der altid i pluralis eller snarere dualis med betydningen “ansigt”, jf. hebraisk ם יִּ -med samme be ,ַאַּפֶ֫

tydning (grundbetydningen i det hebraiske ַאף i singularis er “næsebor”, og et ansigt er altså noget, 

der – blandt andet – består af to næsebor). Læg mærke til, at -np- er bevaret på aramæisk, mens det 

på hebraisk er assimileret til -pp-. ְסגִּ ד er ligesom ְנפַ ל en perfektumsform i tredje singularis maskuli-

num, men af den type, der har e- eller i-vokal i anden stavelse frem for a (se 3.4.1.1.). Afhængig af, 

hvordan man oversætter ְסגִּ ד, kan det foranstillede יֵ אל נִּ  oversættes enten som objekt (markeret ְלדָׂ

med præpositionen l-) eller som en egentlig præpositionsforbindelse. 

Dan 2,46b 

ה לֵ ּה׃ ין ֲאַמר ְלַנּסֶָׂ֫ כָׂ יח חִּ ה ְונִּ ְנחָׂ  ּומִּ

Subjektet er stadig kongen. Verbet ֲאַמ ר (bemærk vokaliseringen af første stavelse, der begynder 

med en laryngal) følges af en infinitiv i paʽʽel markeret med l-, og denne infinitiv tager to objekter, 

der er foranstillet (ה ְנחָׂ ין og מִּ יח חִּ  Husk, at infinitiver .(לֵ ּה) og et indirekte objekt, der er efterstillet ,(נִּ

i de afledte konjugationer ender på -ā (jf. 3.4.1.1-2). Man må forestille sig et upersonligt “man” som 

implicit subjekt for infinitiven: “han sagde at yde ham en offergave og duftofre”, dvs. “… at man 

skulle yde ham…”. Bemærk, at trykket i ה  må være trukket tilbage til næstsidste stavelse, fordi ְלַנּסֶָׂ֫ כָׂ

der følger et enstavelsesord med tryk på (og man undgår gerne to betonede stavelser i træk, hvis 

ordene hører betoningsmæssigt sammen). 

Dan 2,47 

ַמר  יֵ אל ְואָׂ נִּ א ְלדָׂ ֵנה ַמְלּכָׂ  עָׂ

זָׂ ה ְדנָׂ ה׃ ְגֵלא רָׂ י ְיֵכֶ֫ ְלּתָׂ ְלמִּ ין דִּ זִּ ֵלה רָׂ ין ְוגָׂ ֵרא ַמְלכִּ ין ּומָׂ הִּ לָׂ ּה א  לָׂ ֲהכֹון הּוא א  לָׂ י א  ן־ְקׁש ט דִּ  מִּ

De indledende ord har vi set før. Læg mærke til, at verberne er participier, som det ofte er tilfældet 

ved den slags ytringsverber. Kongens udsagn begynder med ן־ְקׁש ט -der kan gengives med “i sand ,מִּ

hed”. Udtrykket følges af en דִּ י-sætning, og på dansk må vi omformulere lidt, hvis det skal hænge 

sammen: “(Det er) i sandhed (sådan), at jeres Gud er…” eller bare “Jeres Gud er i sandhed…”. Be-

mærk, hvordan pronominet הּוא bruges som kopula (gengives med en form af “være”). Det, som 

“jeres Gud” er, udtrykkes ved tre konstruktforbindelser (ין הִּ לָׂ ּה א  לָׂ ין ,א  ֵרא ַמְלכִּ ין og מָׂ זִּ ֵלה רָׂ -Den sid .(גָׂ

ste indeholder et participium i pǝʽal som første led (gengives som en relativsætning, “en, der åben-

barer hemmeligheder”, eller måske som et substantiv, “en åbenbarer af hemmeligheder”). Form-

mæssigt ligner ֵר א  også et participium i pǝʽal, men der er ikke nogen tilhørende verbalrod, så ordet מָׂ

opfattes bare som et almindeligt substantiv (“herre”). I den sidste דִּ י-sætning kan דִּ י forstås som en 
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forklarende konjunktion (“for” eller “siden”). Verbet  ָׂיְ ֵכֶ֫ ְלּת (som er af den type, der har i/e-vokal i 

anden stavelse i perfektum) følges af en infinitiv med l-, ְגֵלא  der ,(i pǝʽal, derfor med m-præfiks) ְלמִּ

på sin side følges af et objekt (זָׂ ה ְדנָׂ ה -bestående af et substantiv med efterstillet demonstrativt pro (רָׂ

nomen – bemærk, at substantivet selv er i bestemt form i en sådan sammenhæng. Roden גלא optræ-

der i dette vers både med ה og א som sidste radikal. 

Dan 2,48a 

ן יְ ַהב־לֵ ּה  יאָׂ ן ַשגִּ ן ַרְבְרבָׂ י ּוַמְּתנָׂ ֵיאל ַרּבִּ נִּ א ְלדָׂ ן ַמְלּכָׂ ַדֶ֫ יִּ  א 

-er et verbum i perfektum (paʽʽel) af en rod med svag tredjeradikal (se 3.4.3.7). Objektet marke ַרּבִּ י

res med l- og er foranstillet. Efter ַרּבִּ י begynder en ny sætning, indledt med et umarkeret objekt 

ן) יאָׂ ן ַשגִּ ן ַרְבְרבָׂ  har den særlige fordoblede ַרב femininum pluralis ubestemt; husk, at adjektivet ,ַמְּתנָׂ

pluralisform, jf. 3.2). 

Dan 2,48b 

ב  ל׃ יֵמי בָׂ ל־ַחּכִּ ין ַעל ּכָׂ ְגנִּ ל ְוַרב־סִּ ב  יַנת ּבָׂ ל־ְמדִּ  ְוַהְׁשְלֵטּה ַעל ּכָׂ

Verbet ַהְׁשְלֵט ּה (hafʽel perfektum tredje singularis maskulinum med objektssuffiks, der også står i 

tredje singularis maskulinum) følges af to forekomster af præpositionen ין .עַ ל ְגנִּ  som står foran ,ַרב־סִּ

den anden forekomst, må opfattes adverbielt i forhold til verbet – i oversættelsen kan man indsætte 

et “som” foran: “Og han gav ham magt over hele Babylons provins og – som overhoved for fyr-

ster(ne) – over alle Babylons vismænd”. 

Dan 2,49a 

ל ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו  ב  יַנת ּבָׂ י ְמדִּ א דִּ יְדּתָׂ י ַעל ֲעבִּ א ּוַמּנִּ ן־ַמְלּכָׂ א מִּ ֵיאל ְּבעָׂ נִּ  ְודָׂ

Det første verbum (ּבְ עָׂ א; bemærk -ā, jf. 3.4.3.7) har Daniel som eksplicit subjekt (han “bad fra kon-

gen”, dvs. bad kongen om noget/en tjeneste). Det implicitte subjekt for det næste verbum (ַמּנִּ י; 

paʽʽel) må være kongen. ַמּנִּ י følges først af præpositionsforbindelsen ב  ל יַנת ּבָׂ י ְמדִּ א דִּ  עַ ל ֲעבִּ יְדּתָׂ

א) י er et femininumsord i bestemt form, fulgt af en ֲעבִּ יְדּתָׂ  forbindelse, der i sig selv indeholder en-דִּ

konstruktforbindelse; en sådan udtryksmåde foretrækkes ofte frem for en dobbelt konstruktforbin-

delse). Derefter kommer objektet markeret med l- (navnene på Daniels tre venner): Kongen ud-

nævnte dem over arbejdet i provinsen Babylon, dvs. satte dem i spidsen for det. 
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Dan 2,49b 

ְתַרע ַמְלּכָׂ א׃ ֵיאל ּבִּ נִּ  ְודָׂ

Kapitlet afsluttes med en kort nominalsætning, bestående af et subjekt fulgt af en præpositionsfor-

bindelse som prædikat. På dansk må vi indsætte en (fortids)form af verbet “være”. At være “i/ved 

kongens port” vil sige at befinde sig ved hoffet. 

Dan 3,1 

א ֲעַבד ְצֵלם דִּ י־ְד ַהב  ַצר ַמְלּכָׂ  ְנבּוַכְדנ 

ת  ין ׁשִּ ֵיּה ַאמִּ ין ְּפתָׂ ּתִּ ין ׁשִּ  רּוֵמּה ַאמִּ

ב  ל׃ יַנת ּבָׂ ְמדִּ א ּבִּ ְקעַ ת דּורָׂ יֵמּה ְּבבִּ  ֲאקִּ

En verbalsætning følges af to nominalsætninger (ּתִּ ין ין ׁשִּ ין ׁשִּ ת og רּוֵמּה ַאמִּ ֵיּה ַאמִּ  suffikserne viser ;ְּפתָׂ

tilbage til ְצֵלם דִּ י־ְד ַהב). Derefter følger endnu en verbalsætning indledt med verbet יֵמּה -hvor sub ,ֲאקִּ

jektet er det samme som i den første verbalsætning (ַצר  ה i stedet for א Bemærk hafʽel med .(ְנבּוַכְדנ 

יֵמּה)  .ה i de følgende vers skrives verbet med ;(קום med objektssuffiks; roden er ,ֲאקִּ

Dan 3,2  

ְלט ֵני  ֵיא ְוכ ל ׁשִּ ְפּתָׂ א ּתִּ ְבַריָׂ א ְדתָׂ ְבַריָׂ א ְגדָׂ ְזַריָׂ א ֲאַדְרגָׂ תָׂ א ּוַפֲחוָׂ ְגַניָׂ א סִּ ְכנַ ׁש ַלֲאַחְׁשַדְרְּפַניָׂ א ְׁשַלח ְלמִּ ַצר ַמְלּכָׂ ּוְנבּוַכְדנ 

ַצר ַמְלּכָׂ א׃ י ֲהֵקים ְנבּוַכְדנ  א דִּ א ְלֵמֵתא לַ ֲחנ  ַּכת ַצְלמָׂ תָׂ ינָׂ  ְמדִּ

Verbet ְׁשַלח følges af en infinitiv med l- ְכנַ ׁש  ,Han “sendte for at samle…”, dvs. “sendte bud om :ְלמִּ

at man skulle samle…”. Objektet for ְכנַ ׁש -markeres med l- og er den lange række af stillingsbeteg מִּ

nelser i bestemt form pluralis (fra א א til konstruktforbindelsen ֲאַחְׁשַדְרְּפַניָׂ תָׂ ינָׂ ְלט ֵני ְמדִּ  Dernæst .(כ ל ׁשִּ

kommer endnu en infinitiv (ְלֵמֵתא), der enten er sideordnet med den første infinitiv eller udtrykker 

formålet med den (“for at”; man kan måske gøre det til en hel sætning i oversættelsen, “for at de 

skulle komme”). ְלֵמֵתא er præpositionen l- plus infinitiv i pǝʽal af roden אתה (se 3.4.3.4). Husk ge-

nerelt, at infinitiver i pǝʽal har m-præfiks. Perfektumsformen ֲהֵקים (hafʽel) i relativsætningen sidst i 

verset kan oversættes som førdatid. 
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Dan 3,3 

ַּכת  א ַלֲחנ  תָׂ ינָׂ ְלט ֵני ְמדִּ ֵיא ְוכ ל ׁשִּ ְפּתָׂ א ּתִּ ְבַריָׂ א ְדתָׂ ְבַריָׂ א ְגדָׂ ְזַריָׂ א ֲאַדְרגָׂ תָׂ א ּוַפֲחוָׂ ְגַניָׂ א סִּ ין ֲאַחְׁשַדְרְּפַניָׂ ְתַּכְּנׁשִּ ן מִּ ֵּבאַדֶ֫ יִּ

צַ ר׃ י ֲהֵק ים ְנבּוַכְדנ  א דִּ ֵבל ַצְלמָׂ ק  ין לָׂ א ְוקָׂ ְא מִּ ַצר ַמְלּכָׂ י ֲהֵקים ְנבּוַכְדנ  א דִּ  ַצְלמָׂ

Bemærk brugen af participier i fortidig kontekst (ין ְתַּכְּנׁשִּ ין og מִּ  normalt vil betydningen være ;(קָׂ ְא מִּ

noget igangværende eller gentagent, men her er det svært at få den nuance med i en mundret dansk 

oversættelse, hvor man snarere vil bruge almindelig datid – men pointen er nok, at det er en løbende 

proces, at de mange forskellige slags embedsmænd samles. ין ְתַּכְּנׁשִּ  ,כנׁש er en hitpaʽʽal af roden מִּ

som optrådte i pǝʽal (infinitiv) i Dan 3,2. Angående ין ְאמִּ  se 3.4.3.6. Perfektumsformerne i de to ,קָׂ

relativsætninger kan igen oversættes som førdatid. 

Dan 3,4 

ל  ֵרא ְבחֶָׂ֫ יִּ א קָׂ רֹוזָׂ  ְוכָׂ

ַניָׂ א׃ שָׂ א ְולִּ ַמיָׂ א א  ין ַעְמַמיָׂ ְמרִּ  ְלכֹון אָׂ

Igen bruges der participium (ֵרא -om en fortidig hændelse; måske skal det forstås sådan, at herol (קָׂ

den (א רֹוזָׂ ל .blev ved med at råbe, hver gang der kom nogle nye til stede (כָׂ יִּ  .med styrke”, dvs“ = ְבחֶָׂ֫

“med høj stemme, højt” (der er ā-vokal, fordi ordet står i pausa). Det, der bliver råbt, begynder med 

-fulgt af et participium i pluralis, der må forstås upersonligt, og som måske bedst gengives pas ְלכֹון

sivt: “Til jer – folkeslag, nationer og tungemål – bliver der sagt”. Bemærk, at de ord, der oversættes 

vokativisk, står i bestemt form. 

Dan 3,5 

ם  ְסְגדּון ְלצ ֶ֫ ל  ְּפלּון ְותִּ א ּתִּ רָׂ א ְוכ ל ְזֵני ְזמָׂ ְניָׂ ין סּוְמּפ  א ּפְ ַסְנֵּתרִּ א ַק יְתרֹוס ַס ְּבכָׂ יתָׂ א ַמְׁשרֹוקִּ ְׁשְמעּון קָׂ ל ַק ְרנָׂ י־תִּ א דִּ נָׂ דָׂ ְּבעִּ

ַצר ַמְלּכָׂ א׃ א דִּ י ֲהֵק ים ְנבּוַכְדנ   ַדֲהבָׂ

י י i דִּ א דִּ נָׂ דָׂ  er relativt: “på det tidspunkt, på hvilket”, “på det tidpsunkt, hvor” (den autoriserede ְּבעִּ

oversættelse skriver bare “når”). קָׂ ל står konstrukt til den lange række af ord for musikinstrumenter 

(“lyden af…”). Bemærk, at en del af disse ord er af græsk oprindelse: ַקיְתרֹוס (qǝre uden yod), 

ין ה og ְּפַסְנֵּתרִּ ְניָׂ -De græske ord optræder uden bestemt artikel i opremsningen, mens de reste .סּוְמּפ 

rende ord har bestemt artikel. Med ְּפלּון -begynder hovedsætningen, der indeholder to verber i im ּתִּ

perfektum, der nok bedst oversættes modalt: “(så) skal I…”. I verbet ְּפלּון  .sig נפל gemmer roden ּתִּ

Husk den n-endelse, som optræder som fast del af imperfektum i nogle personer (se 3.4.2.2). 
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Dan 3,6 

ְדּתָׂ א׃ קִּ א יָׂ ְתְרֵמא ְלגֹוא־ַאּתּון נּורָׂ א יִּ ד ַּבּה־ַׁשֲעתָׂ ְסג  ֵּפל ְויִּ א יִּ י־לָׂ  ּוַמן־דִּ

Det interrogative pronomen fulgt af relativpartiklen (י  ,bliver ubestemt og generelt: “enhver (ַמן־דִּ

som…”. Verbet נפל har e-vokal i imperfektum (ֵּפל א o-vokal på hebraisk). Udtrykket ;יִּ -be ַּבּה־ַׁשֲעתָׂ

står af præpositionen b- med suffiks i tredje singularis femininum og ordet for “tidspunkt, øjeblik” 

ה) עָׂ ְתְרֵמא .”i bestemt form; betydningen er “i netop dét øjeblik (ׁשָׂ -er verbum i hovedsæt (hitpǝʽel) יִּ

ningen; subjektet er alt det foregående, altså ַמן modificeret ved י  er en sammensat ְלגֹוא .sætningen-דִּ

præposition: “til X’s indre”, dvs. “ind i X”. א  er en konstruktforbindelse, hvor sidste led ַאּתּון נּורָׂ

yderligere defineres af א ְדּתָׂ קִּ -der er et participium i femininum singularis, med bestemt artikel (or ,יָׂ

det for “ild”, נּור, som participiet lægger sig til, opfattes altså her som femininum; andre steder kan 

det være maskulinum). 

Dan 3,7 

ין  ְפלִּ רָׂ א נָׂ ין ְוכ ל ְזֵני ְזמָׂ א ְּפַסְנֵטרִּ יתָׂ א ַק יְתר  ס ַשְּבכָׂ א ַמְׁשרֹוקִּ א קָׂ ל ַק ְרנָׂ ל־ַעְמַמיָׂ ין ּכָׂ ְמעִּ י ׁשָׂ א ְּכדִּ ְמנָׂ ה ֵּבּה־זִּ ֵבל ְדנָׂ ל־ק  ּכָׂ

ַצר ַמְלּכָׂ א׃ י ֲהֵקים ְנבּוַכְדנ  א דִּ ם ַדֲהבָׂ ין ְלצ ֶ֫ ל  ְגדִּ א סָׂ ַניָׂ שָׂ א ְולִּ ַמ יָׂ א א  ל־ַעְמַמיָׂ  ּכָׂ

Heroldens tale er nu slut, og vi er tilbage i selve fortællingen. ה ְמנָׂ א fungerer ligesom ֵּבּה־זִּ  i ַּבּה־ַׁשֲעתָׂ

Dan 3,6. Sammensætningen af præpositionen k- og י י i דִּ ין) betyder her “da”. Participierne ְּכדִּ ְמעִּ  ,ׁשָׂ

ין ְפלִּ ין og נָׂ ְגדִּ  i dette vers bruges i fortidig kontekst, nok for at markere, at det var noget, der skete (סָׂ

jævnligt eller gentagne gange (hver gang alle folkene hørte musikken, kastede de sig ned), eller 

eventuelt som markering af, at det var noget, som mange forskellige grupper af mennesker gjorde. 

Læg mærke til, at nogle af musikinstrumenterne staves anderledes end i 3,5! Også ordet for “natio-

nerne” staves anderledes end i 3,4 (uden dageš i mem: א ַמיָׂ -må i den for ֲהֵקים Perfektumsformen .(א 

tællende, fortidige kontekst i vers 7 oversættes som førdatid, mens den samme form i vers 5 må 

gengives som førnutid som del af den direkte tale. Dette illustrerer forskellen på det aramæiske (og 

hebraiske) relative verbalsystem og det danske, som har flere mere specifikke verbalformer at vælge 

imellem (se afsnit 3.4). 

Dan 3,8 

יֵ א׃ י ְיהּודָׂ ין ַוֲאַכֶ֫ לּו ַקְרֵציהֹון דִּ אִּ ְברִּ ין ַּכְשדָׂ ֶ֫ בּו ג  א ְקרִּ ְמנָׂ ה ֵּבּה־זִּ ֵבל ְדנָׂ ל־ק   ּכָׂ

ֶ֫ בּו ְברִּ ין .er perfektum af den type, der har i eller e i anden stavelse ְקרִּ -er den lidt specielle pluralis ג 

form af ordet גְ ַבר. Opslagsformen til ין אִּ -ender på yod, som er blevet til ’alef før pluralisendel ַּכְשדָׂ
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sen. Bemærk det foregribende suffiks på ַקְרֵציהֹון før י  til sidst i verset: “deres stykker, (nemlig) דִּ

jødernes” (se 3.3.5). Verbet אכל betyder i sig selv “spise” (som på hebraisk), men det samlede ud-

tryk at “spise deres stykker” betyder at “bagtale dem”. Angående pluralisendelsen i bestemt form på 

“afstamningsord” som יֵ א  .se note 8 i 3.1.3 ,ְיהּודָׂ

Dan 3,9 

א  ַצר ַמְלּכָׂ ְנבּוַכְדנ  ין לִּ ְמרִּ  ֲענֹו ְואָׂ

יִּ י׃ ין ח  ְלמִּ א ְלעָׂ  ַמְלּכָׂ

Bemærk o-vokalen i ֲענֹו, sådan som det er kendetegnende for verber med svag tredjeradikal. Læg 

også mærke til skiftet fra perfektum til participium. Mændene indleder deres tale med det samme 

udtryk som i Dan 2,4. 

Dan 3,10 

רָׂ א  ְניָׂ ה ְוכ ל ְזנֵ י ְזמָׂ ין ְוסיּפ  א ְפַסְנֵּתרִּ א ַק יְתר  ס ַש ְּבכָׂ יתָׂ א ַמְׁשר  קִּ ְׁשַמע קָׂ ל ַקְרנָׂ י־יִּ ׁש דִּ נָׂ ל־א  י כָׂ א שֶָׂ֫ ְמּתָׂ ְטֵעם דִּ ַא ְנְּת ה ַמְלּכָׂ

ם ַדֲהבָׂ א׃ ד ְלצ ֶ֫ ל  ְסג  ֵּפל ְויִּ  יִּ

 findes i Leningradkodekset, som BHS ,ְטֵעם Det dageš, der står i .שים er fra den “hule” rod שֶָׂ֫ ְמּתָׂ 

gengiver, men det er der ikke i mange andre manuskripter; det er ikke umiddelbart til at se, hvad det 

skal gøre godt for. Det י  må gengives med “at” (“…ordre om, at…”). Det ,ְטֵעם der følger lige efter ,דִּ

næste י ְניָׂ ה fungerer som indledning til en almindelig relativsætning. I דִּ ְניָׂ ה er kǝtiv-formen סיּפ  יּפ   ,סִּ

mens det, der skal læses (qǝre), er  ְָׂני הסּוּפ  . I forhold til Dan 3,5 ( ְניָׂ  הסּוְמּפ  ) lader mem til at være ble-

vet assimileret til det følgende pe. 

Dan 3,11 

ְדּתָׂ א׃ קִּ א יָׂ ְתְרֵמא ְלגֹוא־ַאּתּון נּורָׂ ד יִּ ְסג  ֵּפל ְויִּ א יִּ  ּוַמן־דִּ י־לָׂ

Se Dan 3,6. 

Dan 3,12 

ל ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו  ב  יַנת ּבָׂ יַדת ְמדִּ ְתהֹון ַעל־ֲעבִּ י־ַמּנִֶּ֫ יתָׂ יָׂ ן דִּ איִּ ין ְיהּודָׂ ְברִּ יַתי ג   אִּ

א ְטעֵ ם  א־שֶָׂ֫ מּו ֲעלָׂ יְך ַמְלּכָׂ ֵלְך לָׂ ְבַריָׂ א אִּ  ג 

ְגדִּ ין׃ א סָׂ י ֲהֵקֶ֫ יְמּתָׂ לָׂ א דִּ ם ַדֲהבָׂ ין ּוְלצ ֶ֫ ל  ְלחִּ א פָׂ הָׂ יְך לָׂ  לֵ אלָׂ
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I ן איִּ -er det yod, der hører til opslagsformen blevet til ’alef før pluralisendelsen, men vokalise ְיהּודָׂ

ringen indikerer, at man faktisk skal udtale yod og ikke ’alef (dvs. -āyin). I den relativsætning, der 

starter efter ן איִּ יתָׂ  markeres objektet for verbet ְיהּודָׂ ת med objektsmarkøren ַמּנִֶּ֫ ְתהֹון) יָׂ -Den tilsva .(יָׂ

rende hebraiske form ֵאת eller ת־ -bruges som bekendt hele tiden i hebraiske tekster, men på ara א 

mæisk forekommer ת  kun sjældent. Dette er faktisk den eneste forekomst i Bibelen. Læg mærke til יָׂ

den (fra et dansk synspunkt) overflødige brug af suffiks i relativsætningen: “Der er (nogle) jødiske 

mænd, som du har udnævnt dem…”. Udtrykket med verbalroden שים plus ְטֵעם betyder her noget 

andet end i 3,10 (hvor det betød “give ordre”) – her i vers 12, hvor det følges af præpositionen ַעל, 

er betydningen snarere “give agt på”. Bemærk kǝtiv/qǝre i יְך יְך og ֲעלָׂ הָׂ -qǝre uden yod; læg des) ֵלאלָׂ

uden mærke til sammentrækning af præpositionen l- og ordet for “gud” med e-vokal). א  er en ַמְלּכָׂ

vokativisk apposition til suffikset i יְך ין dig, konge(n)”. Begge de to participier…“ :ֲעלָׂ ְלחִּ ְגדִּ ין og פָׂ  סָׂ

tager objekter markeret med l- (יְך הָׂ א og ֵלאלָׂ ם ַדֲהבָׂ  sidstnævnte bestemmes yderligere af en kort ;ְלצ ֶ֫ ל 

relativsætning,  ָׂי ֲהֵקֶ֫ יְמּת  .(דִּ

Dan 3,13 

ה ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו  יָׂ ְרַגז ַוֲחמָׂ ה ֲאַמר ְלַהְיתָׂ ַצר ּבִּ ן ְנבּוַכְדנ   ֵּבאַדֶ֫ יִּ

ם ַמְלּכָׂ א׃ דָׂ ֵלְך ֵהיתֶָׂ֫ יּו ק  א אִּ ְבַריָׂ ן ג   ֵּבאַדֶ֫ יִּ

Verbet “sige” følges af infinitiv: Han “sagde at bringe…”, dvs. “at man skulle bringe…”. ה יָׂ  er ְלַהְיתָׂ

infinitiv hafʽel af roden אתה (se 3.4.3.4). Længere henne i verset optræder en anden form af samme 

rod: יּו -Det er hafʽel passiv (hufʽal; men vokaliseringen ved denne specielle rod er ikke regel .ֵהיתֶָׂ֫

mæssig): “de blev bragt”. 

Dan 3,14 

ַמר ְלהֹון  ַצר ְואָׂ ֵנה ְנב  ַכְדנ   עָׂ

ְגדִּ ין׃ א סָׂ ת לָׂ י ֲהֵקֶ֫ ימ  א דִּ ם ַדֲהבָׂ ין ּוְלצ ֶ֫ ל  ְלחִּ יֵתיכֹון ּפָׂ א אִּ ַהי לָׂ א ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ֵלאלָׂ  ַהְצדָׂ

Det, kongen siger, indledes med א -fulgt af de tre venners navne brugt vokati ,(”mon virkelig“) ַהְצדָׂ

visk. Bemærk brugen af “eksistenspartiklen” med suffiks, der fungerer som en form af “være”, plus 

participium i ין ְלחִּ יֵתיכֹון ּפָׂ -På dansk gengi .(og i slutningen af verset føjes endnu et participium til) אִּ

ves det mest mundret med almindelig nutid. Objektet for ין ְלחִּ  -er foranstillet og markeret med l ּפָׂ

ַהי)  med sammentrækning af præpositionen og ordet for “gud” med e-vokal). Objektet for det ;ֵלאלָׂ
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andet participium ְגדִּ ין ת ,-markeres også med l סָׂ י ֲהֵקֶ֫ ימ  א דִּ ם ַדֲהבָׂ -Læg også mærke til vokalise .ְלצ ֶ֫ ל 

ringen af personendelsen i første singularis på en “hul” rod i ת ימ   .ֲהֵקֶ֫

Dan 3,15 

ה ְוכ  ל ְזֵני  ְניָׂ ין ְוסּוְמּפ  א ְּפַסְנֵּתרִּ יתָׂ א ַק יְתר  ס ַשְּבכָׂ א ַמְׁשרֹוקִּ ְׁשְמעּון קָׂ ל ַק ְרנָׂ א דִּ י־תִּ נָׂ דָׂ י ְבעִּ ין דִּ ידִּ יֵתיכֹון ֲעתִּ ְּכַען ֵהן אִּ

י־ַעְבֵדת  א דִּ ְסְגדּון ְלַצְלמָׂ ְּפלּון ְותִּ א ּתִּ רָׂ  ְזמָׂ

קִּ ְדּתָׂ א  ְתְרמֹון ְלגֹוא־ַאּתּון נּורָׂ א יָׂ ְסְגדּון ַּבּה־ַׁשֲעתָׂ ה תִּ א תִּ  ְוֵהן לָׂ

ן־ְידָׂ י׃ ְנכֹון מִּ לָׂ ּה ֵד י ְיֵׁש יְזבִּ  ּוַמן־הּוא א 

Efter ְּכַען begynder en betingelsessætning med konjunktionen ֵהן. Strukturen er lidt kringlet: Kernen 

i betingelsessætningen er “eksistenspartiklen” med suffiks, יֵתיכֹון ין fulgt af adjektivet ,אִּ ידִּ  Dette .ֲעתִּ

følges af en י ְּפלּון sætning (“hvis I er klar til at…”), hvor verberne er de to imperfektumsformer- דִּ  ּתִּ

og ְסְגדּון א som står længere henne. Ind imellem kommer en tidsbestemmelse (fra ,תִּ נָׂ דָׂ א til ְבעִּ רָׂ  .jf ;ְזמָׂ

Dan 3,5). Problemet er, at der mangler en hovedsætning til at følge op på betingelsen; man havde 

forventet et eller andet efter י־ַעְבֵדת  Den autoriserede danske oversættelse indsætter “så er alt .דִּ

godt”. Dernæst kommer endnu en betingelsessætning (fra ְוֵהן), denne gang negeret, og denne gang 

korrekt fulgt af en hovedsætning (fra ַּבּה til א קִּ ְדּתָׂ  הּוא I slutningen af verset optræder pronominet .(יָׂ

som kopula i ּה ֵדי לָׂ  Bemærk, at der .(”…og hvem er en gud, som…” = “og hvilken gud“) ּוַמן־הּוא א 

uventet (i Leningradkodekset, som BHS baserer sig på) står ֵדי i stedet for י ְנכֹון .דִּ  kan slås op ְיֵׁשיְזבִּ

under roden ׁשיזב, men egentlig er šin markør for en særlig konjugation šafʽel, som findes af og til 

på aramæisk, men som egentlig stammer fra akkadisk (hvor š- svarer til h- i hafʽel). Læg mærke til 

det nun, der som vanligt optræder mellem imperfektumsformen og objektssuffikset. 

Dan 3,16 

ַצר  א ְנבּוַכְדנ  ין ְלַמְלּכָׂ ְמרִּ  ֲענֹו ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעבֵ ד ְנגֹו ְואָׂ

בּותָׂ ְך׃ ם ַלֲהתָׂ ְתגָׂ ה ּפִּ ין ֲאַנֶ֫ ְחנָׂ ה ַעל־ְדנָׂ א־ַחְׁשחִּ  לָׂ

Som det fremgår af apparatet i BHS, bør man nok læse ין  med et ā i første stavelse, dvs. som et ַחְׁשחִּ

participium; det er (negeret) prædikat for subjektet ֲאַנֶ֫ ְחנָׂ ה, og det følges op af den infinitiv med l-, 

der står til sidst i verset (ְך בּותָׂ  med objektssuffiks ,תוב Infinitiven er hafʽel af den “hule” rod .(ַלֲהתָׂ

på, der fungerer som indirekte objekt (“…at få ord til at vende tilbage til dig angående dette” = 

“…at svare dig på det”). Det direkte objekt ם ְתגָׂ  er foranstillet, og ordstillingen er i det hele taget ּפִּ
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meget anderledes end på dansk i denne sætning. Bemærk, hvordan det -ā, som infinitiver slutter på i 

de afledte konjugationer, bliver til -ut, når der kommer et suffiks bagpå. 

Dan 3,17 

א  בּוַתֶ֫ נָׂ ל ְלֵׁשיזָׂ כִּ ין יָׂ ְלחִּ א פָׂ י־ֲאַנֶ֫ ְחנָׂ א דִּ ַהֶ֫ נָׂ לָׂ יַתי א   ֵהן אִּ

א ְיֵׁשיזִּ ב׃ ְך ַמְלּכָׂ ְדּתָׂ א ּומִּ ן־ְידָׂ קִּ א יָׂ ן־ַאּתּון נּורָׂ  מִּ

Den mest ligefremme læsning af dette vers er som en normal betingelsessætning (fra ֵהן til 

א בּוַתֶ֫ נָׂ ן־ַאּתּון fulgt af en hovedsætning fra (ְלֵׁשיזָׂ א I betingelsessætningen er .מִּ ַהֶ֫ נָׂ לָׂ -subjekt (det be א 

stemmes nærmere af relativsætningen ין ְלחִּ א פָׂ י־ֲאַנֶ֫ ְחנָׂ י hvor ,דִּ ין fungerer som objekt for דִּ ְלחִּ יַתי ;(פָׂ  אִּ

fungerer som kopula fulgt af participiet ל כִּ  et participium i pǝʽal med i-vokal i anden stavelse, der ,יָׂ

følges af en infinitiv med l-. א נָׂ  er endnu et eksempel på infinitiv af en afledt konjugation (den ֵׁשיַזבּוַתֶ֫

særlige šafʽel, som vi også så i vers 15) med suffiks sat på endelsen -ut. Samme rod optræder som 

imperfektum sidst i verset (ְיֵׁשיזִּ ב). Det vil altså sige: “Hvis vores Gud, som vi dyrker, er i stand til at 

redde os, (så) vil han redde (os) fra den brændende ilds ovn og fra din hånd, konge” (א  fungerer ַמְלּכָׂ

som vokativisk apposition til suffikset i ְך -Verset har dog ført til en del diskussion blandt fortol .(ְידָׂ

kerne, fordi det med denne mest oplagte læsning lader til at tillægge de tre venner usikkerhed mht. 

Guds evne til at redde dem. Derfor vil nogle læse de to første ord (יַתי -som en selvstændig in (ֵהן אִּ

troduktion til det følgende: “Hvis det er, så…”, eller som den autoriserede oversættelse siger: 

“Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen…”. 

Alternativt kan starten af 3,17 opfattes som afhængigt af slutningen af 3,16 med ֵהן forstået som 

“om”, dvs. “vi behøver ikke at svare dig på dette, (nemlig) om vores Gud … kan redde os” (fordi 

det vil vise sig i og med det, som vil ske). Måske kan man i stedet forstå starten af verset som et 

retorisk spørgsmål af en art: “Om vores Gud … kan redde os?! Han vil redde os fra…”. Det følgen-

de vers peger dog på, at de tre venner faktisk er usikre på, hvorvidt de vil blive reddet, og dermed er 

den førstnævnte læsning nok mest plausibel. 

Dan 3,18 

ְסג  ד׃ א נִּ י ֲהֵקֶ֫ יְמּתָׂ  לָׂ א דִּ ם ַדֲהבָׂ ין ּוְלצ ֶ֫ ל  ְלחִּ א פָׂ יַתֶ֫ ינָׂ הָׂ יְך לָׂ א־אִּ א דִּ י לֵ אלָׂ ְך ַמְלּכָׂ וֵ א־לָׂ יַע ל  ה  א ְידִּ  ְוֵהן לָׂ

De første ord (א  udgør en afkortet betingelsessætning: “Og hvis ikke, (så)…”. Afhængig af ens (ְוֵהן לָׂ

tolkning af 3,17 må man underforstå enten “Og hvis ikke (han kan redde os)” eller “Og hvis ikke 

(han redder os)”; den autoriserede oversættelse har den sidste tolkning, “Og selv om han ikke gør 

det”. Bemærk det særlige l-præfiks på verbet “være”, her med et foranstillet passivt participium 
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ֵוא) ה  יַע  ל  יַע  ;”skal det være kendt/(så) lad det være kendt for dig, konge (så)“ :(ְידִּ י følges af en ְידִּ -דִּ

sætning (“at”). Både i יְך הָׂ א og ֵלאלָׂ ינָׂ יַתֶ֫ א .markerer qǝre, at suffikserne skal udtales uden yod אִּ ינָׂ יַתֶ֫  אִּ

(“eksistenspartiklen” med suffiks) bruges sammen med et participium (ין ְלחִּ  men i slutningen af ,(פָׂ

verset skiftes der over til imperfektum i ְסג  ד -i oversættelsen kan man skifte fra nutid til frem ;נִּ

tid/modalt “vil”. 

Dan 3,19 

ְׁשַּתּנִּ ו ַעל־ַׁשְדַר ְך ֵמיַׁשְך וַ עֲ ֵבד ְנגֹו  י א  א ּוְצֵלם ַאְנּפֶ֫ ֹוהִּ מָׂ י ח  ְתְמלִּ ַצר הִּ ן ְנבּוַכְדנ   ֵּבאַדֶ֫ יִּ

י ֲחֵזה ְלֵמְזיֵ ּה׃ ה ַעל דִּ ְבעָׂ א ַחד־ׁשִּ ַמר ְלֵמֵזא ְלַאּתּונָׂ ֵנה ְואָׂ  עָׂ

Det, man bliver fyldt med eller af (י ְתְמלִּ -kan udtrykkes uden præposition på ara ,(מלא roden er ;הִּ

mæisk (og hebraisk): א מָׂ ו .”vrede (med)“ ,ח  ְׁשַּתּנִּ  er et eksempel på metatese (se 3.4.3.2); roden er א 

 Ifølge konsonantteksten er verbet i pluralis (med waw til sidst; fejlagtigt påvirket af anden del .ׁשנה

af den konstruktforbindelse, som er subjekt for verbet: י י :men qǝre er singularis ,(ְצֵלם ַאְנּפֶ֫ ֹוהִּ ְׁשַּתּנִּ  .א 

“Hans ansigts udseende ændrede sig på grund af…”. I ְלֵמֵזא (infinitiv i pǝʽal med præpositionen l-) 

er rodens første radikal ’alef forsvundet (se 3.4.3.4; opslagsformen er אזה). Som det tidligere er set, 

optræder verbet “sige” med en infinitiv (“han sagde at varme op” = “…at man skulle varme op”). 

Objektet markeres med l- (א -Til sidst i verset kommer den samme infinitiv med objektssuf .(ְלַאּתּונָׂ

fiks på, hvorved rodens sidste radikal fremtræder som et yod (ְלֵמְזֵיּה). Man skulle opvarme ovnen 

י ֲחֵזה ְלֵמְזֵיּה ה ַעל דִּ ְבעָׂ  .egentlig “én-syv over (det), som (det var) passende at opvarme den”, dvs ,ַחד־ׁשִּ

syv gange mere, end man plejede. ֲחֵזה er formelt et passivt participium. 

Dan 3,20 

ְדּתָׂ א׃ קִּ א יָׂ ְרֵמא ְלַאּתּון נּורָׂ ה ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ְלמִּ תָׂ י ְבַחְיֵלּה ֲאַמר ְלַכּפָׂ ל דִּ ֵרי־ַחֶ֫ יִּ ּבָׂ ין גִּ ְברִּ  ּוְלג 

Præpositionsforbindelsen i starten af verset (ין ְברִּ ין .ֲאַמר hører til verbet (ְלג  ְברִּ  ubestemt pluralis af) ג 

י ְבַחְיֵלּה beskrives så som (גְ ַבר ל דִּ יִּ ַּבֵרי־ַחֶ֫  nogle stærke og kraftige mænd fra hæren, egentlig = גִּ

“…som (var) i hans hær”. Verset indeholder to tilfælde af infinitiv efter verbet “sige” (ה תָׂ  i ְלַכּפָׂ

paʽʽel og ְרֵמא  og ,ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ,-i pǝʽal; objektet for den første infinitiv markeres med l ְלמִּ

det må også underforstås som objekt for den anden infinitiv). På dansk kan det gengives med “at”-

sætninger med verbet “skulle” (kongen sagde til de omtalte mænd, at de skulle…). 
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Dan 3,21 

ְדּתָׂ א׃ קִּ א יָׂ יו ְלגֹוא־ַאּתּון נּורָׂ ֵׁשיהֹון ּוְרמִּ ְתהֹון ּוְלב  ֵליהֹון ַּפְט יֵׁשיהֹון ְוַכְרְּבלָׂ ֵלְך ְּכפִֶּ֫ תּו ְּבַסְרּבָׂ א אִּ ְבַריָׂ ן ג   ֵּבאַדֶ֫ יִּ

תּו  er intern passiv til grundstammen (også kaldet pǝʽil): de “blev bundet”. Det samme gælder ְּכפִֶּ֫

יו  længere henne i verset (som har den særlige endelse, der er karakteristisk for rødder med svag ְרמִּ

tredjeradikal, se 3.4.3.7). Præpositionen b- foran de forskellige beklædningsgenstande, der nævnes 

ֵליהֹון) ֵׁשיהֹון til ְּבַסְרּבָׂ  betyder her nok så meget som “iført”, som den autoriserede oversættelse ,(ּוְלב 

siger, altså at de blev bundet og kastet i ilden med tøj og hatte på. Bemærk kǝtiv/qǝre i ַּפְטיֵׁשיהֹון 

(skal læses uden det første yod). 

Dan 3,22 

ל  י ַהּסִֶּ֫ קּו ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ַקטִּ ֵלְך דִּ א אִּ ְבַריָׂ א ֵאֵזה ַיּתִֶּ֫ ירָׂ א ג  ה ְוַאּתּונָׂ א ַמְחְצפָׂ לַ ת ַמ ְלּכָׂ י מִּ ן־דִּ ה מִּ ֵבל ְדנָׂ ל־ק  ּכָׂ

י נּורָׂ א׃ א דִּ יבָׂ מֹון ְׁשבִּ  הִּ

ה ֵבל ְדנָׂ ל־ק  י lader til at foregribe det følgende udtryk ּכָׂ ן־דִּ  der må forstås som “fordi” (egentlig “fra ,מִּ

at”): “Derfor – fordi kongens ord var strengt, og (fordi) ovnen var varmet meget op, (derfor)…”. 

Derefter introduceres dem, som hovedsætningen handler om: ֵלְך א אִּ בַריָׂ  der bestemmes nærmere ,ג 

med en relativsætning (קּו ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו י ַהּסִֶּ֫ ל Disse mænd er objekt for verbet .(דִּ  og de ,ַקטִּ

optræder oven i købet også som et objektspronomen efter verbet (מֹון  se 3.3.4.3). Subjektet er ;הִּ

י נּורא א דִּ יבָׂ  disse mænd, som…, dem dræbte ildflammen”. Det feminine hafʽel-participium…“ :ְׁשבִּ

ה ה) ה så vi i Daniel 2,15 i en lidt afvigende form med bevaret ַמ ְחְצפָׂ -tolkes som et pas ֵאֵזה .(ְמַהְחְצפָׂ

sivt participium i grundstammen (med et uventet e i første stavelse), “opvarmet”. קּו  סלק er roden ַהּסִֶּ֫

i hafʽel (se 3.4.3.9); objektet for dette verbum markeres med l- (ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו). 

Dan 3,23 

ְדּתָׂ א ְמַכְּפתִּ ין׃ קִּ א יָׂ ֵּתהֹון ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ְנַפֶ֫ לּו ְלגֹוא־ַאּתּון־נּורָׂ ֵלְך ְּתלָׂ א אִּ ְבַריָׂ  ְוג 

ֵּתהֹון ין .er talordet “tre” med suffiks = “de tre” (dageš i det andet taw er uventet) ְּתלָׂ -er partici ְמַכְּפתִּ

pium i passiv paʽʽel (som også kaldes puʽʽal, men i participiet er der ikke nogen u-vokal). Som be-

skrevet i afsnit 3.4.2.5 kan man ikke se forskel på det aktive og passive participium, når vokalen 

efter anden radikal reduceres, når der kommer en endelse på (som her i pluralis). 
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Dan 3,24 

י  ַמר ְלַהדָׂ ְברֶ֫ ֹוהִּ ֵנה ְואָׂ ה עָׂ לָׂ ְתְּבהָׂ ם ְּבהִּ א ְּתַוּה ְוקָׂ ַצר ַמְלּכָׂ ן ְנבּוַכְדנ  ַדֶ֫ יִּ  א 

ין  א ְמַכְּפתִּ א ְלגֹוא־נּורָׂ תָׂ א ְרֵמֶ֫ ינָׂ ין ְּתלָׂ ְברִּ א ג   ֲהלָׂ

א  ין ְלַמְלּכָׂ ְמרִּ ן ְואָׂ ַנֶ֫ יִּ  עָׂ

א ַמְלּכָׂ א׃ יבָׂ  ַיצִּ

ה לָׂ ְתְּבהָׂ  er præpositionen b- plus en infinitiv: “i skynden sig”, dvs. “idet han skyndte sig” eller ְּבהִּ

bare “hurtigt”. I det, kongen siger (fra א ין til ֲהלָׂ א er (ְמַכְּפתִּ תָׂ ין ְּתלָׂ ְברִּ א objekt for ג   første pluralis) ְרֵמֶ֫ ינָׂ

perfektum af en rod med svag tredjeradikal). Talordet “tre” optræder som ventet i en form, der lig-

ner femininum, når det ord, det hører til, er maskulinum (samme særprægede forhold gør sig gæl-

dende på hebraisk og andre semitiske sprog, ved alle talordene for 3-10, jf. også ה  .(i vers 25 ַאְרְּבעָׂ

ין א lægger sig løst til (jf. Dan 3,23) ְמַכְּפתִּ תָׂ ין ְּתלָׂ ְברִּ  Bemærk, hvordan endelsen på et participium i .ג 

pluralis ser ud på en rod med svag sidsteradikal (ן יִּ ַנֶ֫ א .(עָׂ יבָׂ -er enten maskulinum bestemt eller må ַיצִּ

ske snarere femininum: “(det, du siger, er) sikkert/bestemt”, dvs. “det forholder sig helt bestemt, 

som du siger”. ַמְלּכָׂ א fungerer vokativisk. 

Dan 3,25 

יַת י ּבְ הֹון  א־אִּ ל לָׂ ין ְּבגֹוא־נּורָׂ א וַ ֲחבָׂ ן ַמְהְלכִּ ה ְׁשַרֶ֫ יִּ ין ַאְרְּבעָׂ ְברִּ ֵזה ג  ה חָׂ א־ֲאנָׂ ַמר הָׂ ֵנה ְואָׂ  עָׂ

הִּ ין׃ לָׂ ֵמה ְלַבר־א  יעָׂ יאָׂ דָׂ י ְר בִּ  ְוֵרֵוּה דִּ

ן יִּ  er et passivt participium pǝʽal (i pluralis; som i vers 24 er endelsen speciel på grund af den ְׁשַרֶ֫

svage sidsteradikal). ין  er vokaliseret som et hafʽel participium, men apparatet i BHS foreslår at ַמְהְלכִּ

rette det til paʽʽel. Kongen siger, at han ser fire “løsnede” mænd (altså som ikke er bundne) gå rundt 

i ilden; på dansk må vi gengive et participium som ין -”der lægger sig til et objekt for et “se ,ַמְהְלכִּ

verbum, som en infinitiv. I  ָׂיעָׂ יא י ְרבִּ י har vi igen et foregribende suffiks før ֵרֵוּה דִּ  Læg mærke til .דִּ

kǝtiv/qǝre i  ָׂיא יעָׂ ה skal læses som) ְרבִּ אָׂ יעָׂ  .(ְרבִּ

Dan 3,26 

ַמר  ֵנה ְואָׂ א עָׂ ְדּתָׂ קִּ א יָׂ ְתַרע ַאּתּון נּורָׂ ַצר לִּ ן ְקֵרב ְנבּוַכְדנ   ֵּבאַדֶ֫ יִּ

תֹו  א  לָׂ יאָׂ ּפ ֶ֫ קּו ו  הָׂ א עִּ לָׂ י־א  י דִּ  ַׁשְדַר ְך ֵמיַׁש ְך ַוֲעֵבד־ְנגֹו עַ ְבדֶ֫ ֹוהִּ

ן־גֹוא נּורָׂ א׃ ין ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו מִּ ְפקִּ ן נָׂ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ
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לָׂ יאָׂ  א עִּ הָׂ לָׂ י־א  י דִּ י er et eksempel på foregribende suffiks før עַ ְבדֶ֫ ֹוהִּ -hans tjenere, (nemlig) den Høje“ :דִּ

ste Guds”.  ָׂיא לָׂ ה skal læses uden yod (qǝre עִּ אָׂ לָׂ קּו .(עִּ  er imperativ pluralis maskulinum af roden ּפ ֶ֫

תֹו .נפק -er også imperativ; bemærk o-endelsen, som er karakteristisk for rødder med svag tredjera א 

dikal (se 3.4.3.7). Læg mærke til, hvordan der bruges participium (ין ְפקִּ -i almindelig fortidig frem (נָׂ

stilling, også som her efter ן יִּ ן så”, til sidst i verset (i starten af verset optræder“ ,ֵּבאַדֶ֫ יִּ -med per ֵּבאַדֶ֫

fektum, ְקֵרב, med i/e-vokal). I dette vers findes navnet “Abed-Nego” skrevet både med og uden 

maqqef (ֲעֵבד־ְנגֹו og ֲעֵבד ְנגֹו). 

Dan 3,27 

ְׁשְמהֹון ּוְשַער ֵראְׁשהֹון  א ְּבג  א־ְׁשֵלט נּורָׂ י לָׂ ֵלְך דִּ א אִּ ְבַריָׂ ן ְלג  ַזֶ֫ יִּ א חָׂ ְבֵרי ַמְלּכָׂ א ְוַהדָׂ תָׂ א ּוַפֲחוָׂ ְגַניָׂ א סִּ ין ֲאַחְׁשַדְרְּפַניָׂ ּומִּ ְתַּכּנְ ׁשִּ

א ֲעדָׂ ת ּבְ הֹון׃ א ְׁשנֹו ְוֵריַח נּור לָׂ ֵליהֹון לָׂ ַרְך ְוַסְרּבָׂ ְתחָׂ א הִּ  לָׂ

Fortællingen fortsætter med flere participier:  ְִּתַּכְּנׁש יןמִּ  og ן יִּ ַזֶ֫ -hvorimellem der står en længere ræk ,חָׂ

ke subjekter; bemærk pluralisendelsen på ן יִּ ַזֶ֫  som er af en rod med svag tredjeradikal. Man kan ,חָׂ

gengive י  ,sætningen som en “at”-sætning: Kongens folk “så disse mænd, (og det, de så på dem-דִּ

var,) at ilden ikke havde…”. נּור er tidligere blevet behandlet som femininum, men her tager det et 

verbum i maskulinum (ְׁשֵלט). ַרְך ְתחָׂ  er en hitpaʽʽal af en rod med laryngal som midterradikal; den הִּ

kan ikke tage dageš, derfor er vokalen foran forlænget. I ְׁשנֹו bemærkes igen o-endelsen i pluralis 

maskulinum perfektum af en rod med svag tredjeradikal. ת  tredje singularis femininum af = ֲעדָׂ

samme type rod (3.4.3.7); subjektet ( ֵריַח, første led i en konstruktforbindelse) er femininum. Alle 

perfektumsformerne i י  .sætningen kan med fordel oversættes som førdatid i sammenhængen-דִּ

Dan 3,28 

ַמ ר  ַצר ְואָׂ ֵנה ְנבּוַכְדנ   עָׂ

י  ב ְלַעְבדֶ֫ ֹוהִּ י־ְׁשַלח ַמְלֲאֵכּה ְוֵׁשיזִּ י־ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו דִּ ֲההֹון דִּ לָׂ  ְּברִּ יְך א 

ֲההֹון׃ ֵהן ֵלאלָׂ ּה לָׂ לָׂ ל־א  ְסְגדּון ְלכָׂ א־יִּ ְפְלחּון ְולָׂ א־יִּ י לָׂ ְׁשְמ יהֹון דִּ יַהֶ֫ בּו ג  לַ ת ַמְלּכָׂ א ַׁשּנִּ יו וִּ י ּומִּ ְתְרחִֶּ֫ צּו ֲעלֶ֫ ֹוהִּ י הִּ  דִּ

Det første י י er del af en דִּ י־ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו) konstruktion med foregribende suffiks-דִּ ֲההֹון דִּ לָׂ  ;(א 

de to næste er relative (i י־ְׁשַלח ְתְרחִֶּ֫ צּו og דִּ י הִּ ְפְלחּון mens det sidste (i ,(דִּ א־יִּ י לָׂ  må gengives som en (דִּ

konjunktion (“så at” eller “for at”). ב א .se Dan 3,15 ,ֵׁשיזִּ ַלת ַמְלּכָׂ יו er objekt for מִּ  og kongens ord“ ,ַׁשּנִּ

ændrede de”, dvs. de overtrådte hans befaling. I ְׁשְמ יהֹון -med sub ,גׁשמיהון) er der forskel på kǝtiv ג 

stantivet i pluralis) og qǝre (ְׁשְמהֹון י) i singularis): “og de gav deres krop, så ,ג  -de ikke skulle tilbe (דִּ

de…”; bemærk brugen af imperfektumsformer til sidst i verset (ְפְלחּון ְסְגדּון og יִּ -i en fortidig kon (יִּ
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tekst (om fremtid/modalitet i fortiden). Husk, at “og” fulgt af et yod med šǝwa vokaliseres som i 

בּו יַהֶ֫ א .וִּ ל plus לָׂ ֵהן plus ּכָׂ  .”ikke nogen bortset fra”, “ingen anden end“ = לָׂ

Dan 3,29 

ְתֲעֵבד ּוַבְיֵתּה  ין יִּ מִּ י־ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעבֵ ד ְנגֹוא ַהדָׂ ֲההֹון דִּ לָׂ ה ַעל א  י־ֵיאַמ ר ׁשָׂ ל  ן דִּ שָׂ ה ְולִּ מָׂ ל־ַעם א  י כָׂ ים ְטֵעם דִּ י שִּ ּנִּ ּומִּ

ְדנָׂ ה׃ ה ּכִּ לָׂ ל ְלַהצָׂ ּכ  י־יִּ ן דִּ רָׂ ח  ה אָׂ לָׂ יַתי א  א אִּ י לָׂ ֵבל דִּ ל־ק  ְׁשַּתֵּוה ּכָׂ י יִּ לִּ  ְנוָׂ

ים  er enten passivt participium eller tredje singularis maskulinum passiv af grundstammen, af en שִּ

“hul” rod. Det er et formelt, upersonligt udtryk for at give en befaling: “og fra mig (י ּנִּ -er der pla (מִּ

ceret/givet en ordre (om), at”, dvs. “jeg har (hermed) befalet, at…”. Befalingen begynder med et 

subjekt (ן שָׂ ה ְולִּ מָׂ ל־ַעם א  -der bestemmes nærmere af en relativsætning; bemærk at verbet i relativ ,(כָׂ

sætningen (ֵיאַמר) er singularis, selvom relativpartiklen jo egentlig peger tilbage til alle de tre nævnte 

ord. Med ין מִּ ְתֲעֵבד fortsætter hovedsætningen, og igen er både verbet ַהדָׂ -singula ַבְיֵתּה og suffikset i יִּ

ris, selvom der egentlig er flere subjekter. Udtrykket ְתֲעֵבד ין יִּ מִּ ְׁשַּתֵּוה sås også i Dan 2,5c. I ַהדָׂ  er der יִּ

metatese (jf. 3.4.3.2; det er et andet verbum end det, der bruges i det lignende udtryk i Dan 2,5c). 

Efter befalingen kommer en årsagssætning indledt med י ֵבל דִּ ל־ק   I Leningradkodekset, som BHS .ּכָׂ

baserer sig på, står der ה לָׂ ּה mens andre manuskripter har det ventede ,א  לָׂ ל I .א  ּכ   ses en rod med yod יִּ

som første radikal, der får fordoblet den anden radikal i imperfektum (se 3.4.3.5). ה לָׂ -er præposi ְלַהצָׂ

tionen l- plus en infinitiv i hafʽel af en rod med nun som første radikal (derfor dageš i צ; bemærk ā-

endelsen på infinitiv i en afledt stamme). 

Dan 3,30 

ב  ל׃ יַנת ּבָׂ ְמדִּ א ַהְצַלח ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ּבִּ ן ַמְלּכָׂ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

Roden צלח (i hafʽel) har to forskellige betydninger; se ordlisten. 

Dan 3,31 

א  ל־ַאְרעָׂ ין ְּבכָׂ א דִּ י־דָׂ ְא רִּ ַניָׂ שָׂ א ְולִּ ַמ יָׂ א א  ל־ַעְמַמיָׂ א ְלכָׂ ַצר ַמְלּכָׂ  ְנבּוַכְדנ 

ְשגֵ א׃ ְמכֹון יִּ  ְׁשלָׂ

Her introduceres et opråb fra kong Nebukadnesar til alverdens folk, som citeres i resten af kapitel 3. 

Første del af kapitel 4 fortsætter med Nedukadnesar som førstepersonsfortæller (og samme stil 

kommer igen i slutningen af kapitel 4). ין ְארִּ ין qǝre ,דָׂ ְירִּ ְשֵגא .(se Dan 2,38a ovenfor) דָׂ ְמכֹון יִּ  jeres“ ,ְׁשלָׂ

velbehag skal blive stort”, er en formel hilsen (den autoriserede oversættelse: “Vær hilset!”).  
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Dan 3,32 

יָׂ ה׃ ַמי ְלַהֲחוָׂ דָׂ לָׂ יאָׂ ְׁשַפר קָׂ הָׂ א עִּ לָׂ י א  מִּ י ֲעַבד עִּ א דִּ ְמַהיָׂ א ְותִּ ַתיָׂ  אָׂ

ה יָׂ ַמי ְלַהֲחוָׂ דָׂ  .”det er blevet passende foran mig at fortælle”, dvs. “det behager mig at fortælle“ ,ְׁשַפר קָׂ

Objektet for infinitiven ה יָׂ -er hele starten af verset: to substantiver i bestemt form plura (חוה af) ַהֲחוָׂ

lis (א ַתיָׂ א og אָׂ ְמַהיָׂ  .der bestemmes nærmere af en relativsætning ,(תִּ

Dan 3,33 

ין  יפִּ ה ַתקִּ י ְּכמָׂ ְמהֶ֫ ֹוהִּ ין ְותִּ ה ַרְבְרבִּ י ְּכמָׂ תֶ֫ ֹוהִּ  אָׂ

ר ְודָׂ ר׃ ם־דָׂ ֵנּה עִּ ְלטָׂ ַלם ְוׁשָׂ  ַמְלכּוֵתּה ַמְלכּות עָׂ

En række nominalsætninger, de to første med udråbet ה  .hvor!”: “Hans tegn, hvor store!”, dvs“ ,ְּכמָׂ

“Nøj, hvor er hans tegn dog store!”. Husk den særlige pluralis af ַרב (afsnit 3.2). 

Dan 4,1 

י ְוַרְעַנן ְּבֵהיְכלִּ י׃ ַצר ְׁשֵלה ֲהֵוית ְּבֵביתִּ ה ְנבּוַכְדנ   ֲאנָׂ

Dette vers burde ikke volde vanskeligheder, hvis man bruger ordlisten. Der er to subjektsprædikater 

 .(ֲהֵוית) hvert med en tilknyttet præpositionsforbindelse; det første står før verbet ,(ַרְעַנן og ְׁשֵלה)

Dan 4,2 

י׃ ַּנֶ֫ נִּ י ְיַבֲהל  ְזֵוי ֵראׁשִּ י ְוח  ְׁשְּכבִּ ין ַעל־מִּ י ְוַהְרה רִּ ַּנֶ֫ נִּ יַדֲחלִּ ם ֲחֵזית וִּ  ֵחֶ֫ ל 

På י נִּ ַּנֶ֫ יַדֲחלִּ י og (med “og” foran, der smelter sammen med præfikset) וִּ נִּ ַּנֶ֫  kan man se, hvordan et ְיַבֲהל 

objektssuffiks i første singularis sættes på imperfektumsformer. I י נִּ ַּנֶ֫ יַדֲחלִּ  som er tredje singularis ,וִּ

maskulinum, kommer der -inna- før selve ni-suffikset (subjektet er ם  i ֲחֵזית som var objekt for ,ֵחֶ֫ ל 

første del af verset); i י נִּ ַּנֶ֫ -som er tredje pluralis, bliver endelsen -un til -unna- før suffikset (sub ,ְיַבֲהל 

jektet for dette verbum er de to udtryk י ְׁשְּכבִּ ין ַעל־מִּ י og ַהְרה רִּ ְזֵוי ֵראׁשִּ -Bemærk brugen af imperfek .(ח 

tum i fortidig kontekst, der må indikere, at det var en vedvarende eller gentagen situation. Begge 

imperfektumsformer er i paʽʽel, men det kan kun ses på vokalerne; det vanlige dageš i midterradi-

kalen kan ikke være der i rødder, hvor denne radikal er en laryngal. 
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Dan 4,3 

י׃ ַּנֶ֫ נִּ א ְיהֹוְדע  ְלמָׂ י־ְפַׁשר ח  ל דִּ ב  יֵמי בָׂ ַמי ְלכ ל ַחּכִּ דָׂ ה קָׂ לָׂ ים ְטֵעם ְלַהְנעָׂ י שִּ ּנִּ  ּומִּ

Udtrykket ים ְטֵעם י שִּ ּנִּ -følges her af en infinitiv om det, der befales (hafʽel med nasa (jf. Dan 3,29) מִּ

lering, se 3.4.3.8): “fra mig blev der givet befaling om at…”, dvs. “jeg befalede, at man skulle…”. I 

י נִּ ַּנֶ֫  ;er der endnu et eksempel på objektssuffiks på en imperfektumsform (denne gang i hafʽel ְיהֹוְדע 

roden er ידע); betydningen af imperfektum i י  sætningen må være en slags modalitet eller fremtid i-דִּ

fortiden (“…som skulle fortælle mig udlægningen af drømmen” eller “…så de kunne…”). 

Dan 4,4 

א  ְזַריָׂ ְׁשַפיָׂ א ַּכְשדָׂ יֵא ְוגָׂ א אָׂ ַמ יָׂ לִּ לין ַחְר ט  ן עָׂ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

ין לִּ י׃ א־ְמהֹוְדעִּ ְׁשֵרּה לָׂ ֵמיהֹון ּופִּ דָׂ ה ק  ַמר ֲאנָׂ א אָׂ ְלמָׂ  ְוח 

לין לִּ -Sådanne rødder med ens anden- og tredje .עלל er participium i pluralis maskulinum af roden עָׂ

radikal opfører sig ofte lidt specielt (jf. 3.4.3.8). Konsonantformen ser her ud som et helt alminde-

ligt stærkt verbum, men det, man skal læse ifølge vokaliseringen (qǝre), er en sammentrukket form 

med ét lamed med dageš i: ין לִּ יֵא  Angående .עָׂ לין) se Dan 2,5a. Bemærk brugen af participier ,ַּכְשדָׂ לִּ  ,עָׂ

ַמר ין og אָׂ -sidstnævnte hafʽel af en rod med yod som første radikal) i en fortællende fremstil ;ְמהֹוְדעִּ

ling af fortiden – måske for at fremhæve, at det er en længerevarende, fortsat proces, hvor de for-

skellige typer vismænd kommer til kongen efter tur og får drømmen fortalt, uden at de kan levere en 

tolkning. 

Dan 4,5 

י ַאְמֵר ת׃ מֶ֫ ֹוהִּ דָׂ א קָׂ ין ֵּבּה ְוח  ְלמָׂ יׁשִּ ין ַקדִּ הִּ לָׂ י רּוַח־א  י ְודִּ הִּ לָׂ ם א  י־ְׁשֵמּה ֵּבְלְטַׁשאַצר ְּכׁש  ֵיאל דִּ נִּ ַמי דָׂ דָׂ ֵרין ַעל קָׂ ח   ְוַעד אָׂ

ֵרין ח   er perfektum af den samme rod som i ַעל .”må i sammenhængen samlet betyde “til sidst ַעד אָׂ

vers 4 ( ללע ). Læg mærke til de to relativsætninger og brugen af suffikser i dem: “som hans navn…” 

= “hvis navn”; “og som hellige guders ånd (er) i ham” = “i hvem hellige guders ånd er”, dvs. “som 

har hellige guders ånd i sig”. Ordet for “navn” har u-vokal i grundformen og i konstrukt (י הִּ לָׂ ם א   ,(ׁש 

men reduceret vokal foran suffiks (ְׁשֵמּה). Husk, at ם  er en af de præpositioner, der tager suffikser ֲקדָׂ

ligesom på et maskulint substantiv i pluralis. 
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Dan 4,6 

ְך  ֵנס לָׂ א־אָׂ ז לָׂ ל־רָׂ ְך ְוכָׂ ין ּבָׂ יׁשִּ ין ַקדִּ הִּ לָׂ י רּוַח א  ְדֵעת דִּ ה יִּ א דִּ י ֲאנָׂ ַמ יָׂ  ֵּבְלְטַׁשאַצר ַרב ַחְרט 

ַמ ר׃ ְׁשֵרּה א  י־ֲחֵזית ּופִּ י דִּ ְלמִּ ְזֵוי ח   ח 

Her begynder kongens direkte tale til Daniel/Beltshassar. I א ַמיָׂ  der fungerer som apposition) ַרב ַחְרט 

til ֵּבְלְטַׁשאַצר) kan ַרב tolkes enten substantivisk (“leder af…”) eller adjektivisk i superlativisk for-

stand (“den største af…”). Verbet ְדֵעת  kan, ligesom den tilsvarende hebraiske form, oversættes יִּ

præsentisk (med almindelig nutid), selvom det er perfektum. Det første י  i verset er relativt (“om דִּ

hvem jeg ved”), det andet kan gengives som “at”. Roden אנס betyder egentlig “undertvinge”: “og 

enhver hemmelighed undertvinger ikke dig”, dvs. “der er ikke nogen hemmelighed, som du ikke 

kan klare”. I slutningen af verset virker det, som om der mangler noget i den aramæiske tekst, for 

som teksten står, pålægger kongen Daniel at fortælle både drømmen (י ְלמִּ ְזֵוי ח   ,”min drøms syner“ ,ח 

der modificeres yderligere ved en kort relativsætning) og drømmens udlægning (ְׁשֵרּה  begge dele ;(פִּ

er objekt for imperativen ַמ ר  Dette er imidlertid i modstrid med vers 5 og det følgende, hvor det .א 

fremgår, at kongen selv fortæller selve drømmen, hvorefter Daniel tolker den. Den gamle græske 

oversættelse (i en af de to udgaver, der findes) har ἄκουσον, “hør!”, foran det græske, der svarer til 

י־ֲח  י דִּ ְלמִּ זֵוי ח  ֵזיתח  ; den autoriserede danske oversættelse forstår første del af slutningen af verset som 

en slags selvstændig nominalsætning: “Her er de drømmesyner, jeg havde; fortæl mig tydningen”. 

Dan 4,7 

א ְורּוֵמּה ַשגִּ יא׃ ן ְּבגֹוא ַאְרעָׂ ילָׂ ֵזה ֲהֵוית ַוֲאלּו אִּ י חָׂ ְׁשְּכבִּ י ַעל־מִּ ְזֵוי ֵראׁשִּ  ְוח 

Sammenligning med 4,10 får apparatet i BHS til at foreslå en læsning med præpositionen b- foran 

י ְזֵוי ֵראׁשִּ  I de syner, jeg så i mit hoved, mens jeg lå på min seng (egentlig: mine hovedsyner på“ :ח 

min seng) så jeg”. Som teksten står, må man enten forstå   יוח י ְזֵוי ֵראׁשִּ ְׁשְּכבִּ ַעל־מִּ  som en slags indle-

dende overskrift: “Og (dette var) mine hovedsyner på min seng”, eller som objekt for ֵזה ֲהֵוית  .חָׂ

Sidstnævnte mulighed er måske mindre oplagt, fordi verbet “se” ellers ikke tager “syn” som direkte 

objekt. I den (ene udgave af den) græske oversættelse står der bare “på min seng så jeg”. Selve ind-

holdet i synet indledes med ֲאלּו, “se!”, fulgt af to korte nominalsætninger. 
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Dan 4,8 

ל־ַאְרעָׂ א׃ א ַוֲחזֹוֵתּה ְלסֹוף ּכָׂ ְׁשַמיָׂ ְמֵטא לִּ א ּוְתקִּ ף ְורּוֵמּה יִּ נָׂ ילָׂ ה אִּ  ְרבָׂ

ף  er en perfektum af den type, der har i/e-vokal i anden stavelse i stedet for a. Bemærk brugen af ְתקִּ

imperfektum i ְמֵטא  Kongen så træet vokse så højt, så det var ved at/skulle til at nå himlen. Sidste :יִּ

del betyder direkte oversat “og dets synlighed (var) til hele jordens ende”, dvs. det kunne ses overalt 

i verden; måske skal man underforstå verbet ְמֵטא  .som subjekt ֲחזֹוֵתּה også i denne sidste del med יִּ

Dan 4,9 

א־ֵבּה  זֹון ְלכ ֶ֫ לָׂ יא ּומָׂ ְנּבֵ ּה ַשגִּ יר ְואִּ ְפֵיּה ַׁשּפִּ  עָׂ

ְשרָׂ א׃ ל־ּבִּ ין ּכָׂ ְּתזִּ ֵּנּה יִּ א ּומִּ ּפֲ ֵרי ְׁשַמיָׂ י יְ ד  רָׂ ון צִּ א ּוְבַעְנפֶ֫ ֹוהִּ רָׂ י ַּתְטלֵ ל ֵחיוַ ת ּבָׂ  ְּתח תֶ֫ ֹוהִּ

Første del af verset består af tre korte nominalsætninger. Dernæst kommer en række verbalsætnin-

ger med tre verber i imperfektum, der indikerer igangværende, vedvarende situationer i fortiden. I 

וןְיד   רָׂ , af roden דור, er der forskel på kǝtiv (רּון ן) tredje pluralis maskulinum) og qǝre ;ְיד   tredje ;ְידּורָׂ

pluralis femininum). Qǝre-formen passer med subjektet א ֲּפֵרי ְׁשַמיָׂ  som er femininum, men uden ,צִּ

den normale femininumsendelse (at subjektet ikke har den sædvanlige feminine endelse, er måske 

grunden til den maskuline kǝtiv-form). ין ְּתזִּ  med karakteristisk ,זון er en hitpǝʽel af den “hule” rod יִּ

fordobling af konjugationsmærkets t (se 3.4.3.6). 

Dan 4,10 

חִּ ת׃ א נָׂ ן־ְׁשַמיָׂ יׁש מִּ יר ְוַקדִּ ְׁשְּכבִּ י וַ ֲאלּו עִּ י ַעל־מִּ ְזֵוי ֵראׁשִּ ֵזה ֲהֵוית ְּבח   חָׂ

Verset indledes med en kombination af participium og en form af “være” til udtryk for noget igang-

værende i fortiden (men på dansk lyder det underligt, hvis man ikke bare siger “jeg så”). I selve 

synets indhold (fra וַ ֲאלּו) bruges et participium alene, ת חִּ -husk, at vokalen i anden stavelse i et ak) נָׂ

tivt participium pǝʽal kan være enten e eller i). Bemærk skiftet fra imperfektum i de foregående vers 

til participium. Betydningen er nok stadig, at kongen så det, mens det var i gang med at ske (i 

drømmen). Subjektet יׁש יר ְוַקדִּ  må være to parallelle betegnelser for det samme væsen (derfor er עִּ

participiet singularis). 
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Dan 4,11 

ַמר  ל ְוֵכן אָׂ ֵרא ְבַחֶ֫ יִּ  קָׂ

ְנֵּבּה  ְפֵיּה ּוַבַדֶ֫ רּו אִּ י ַאַּתֶ֫ רּו עָׂ א ְוַקצִֶּ֫ צּו ַעְנפֶ֫ ֹוהִּ נָׂ ילָׂ  ג ֶ֫ דּו אִּ

י׃ ן־ַעְנפֶ֫ ֹוהִּ א מִּ ְּפַריָׂ י ְוצִּ ן־ַּתְחּתֶ֫ ֹוהִּ א מִּ ד ֵחיְותָׂ  ְּתנ 

Subjektet i første del er stadig יׁש יר ְוַקדִּ  .fra vers 10. Dernæst kommer indholdet af det, der siges עִּ

Den midterste del af verset består af en række imperativer med objekter. ג ֶ֫ דּו er imperativ pǝʽal af 

roden גדד, og רּו  ,Hvem imperativerne er henvendt til .נתר er en imperativ ’afʽel (hafʽel) af roden ַאַּתֶ֫

fremgår ikke af teksten, men måske taler “vægteren” til andre himmelske væsner af samme slags? I 

den sidste del skiftes der til imperfektum med jussivisk betydning (ד  af en “hul” rod). Subjektet ;ְּתנ 

א  må forstås kollektivt. Læg mærke til, at ordet for “fugl” har maskulin pluralis/bestemthed ֵחיְותָׂ

א) ְּפַריָׂ  selvom det (normalt) er femininum. Man må underforstå, at verbet “flygte” også gælder for ,(צִּ

“fuglene”. 

Dan 4,12 

א  רָׂ י בָׂ א דִּ ְתאָׂ ׁש ְּבדִּ ל ּוְנחָׂ י־ַפְרז  סּור דִּ א  א ְׁשב ֶ֫ קּו ּוב  י ְּבַאְרעָׂ ְרׁשֶ֫ ֹוהִּ ַק ר ׁשָׂ  ְּבַרם עִּ

ֵקּה ַּבֲעַשב ַאְרעָׂ א׃ א ֲחלָׂ ם־ֵחיְותָׂ ְצַטַּבע ְועִּ א יִּ  ּוְבַטל ְׁשַמיָׂ

קּו י er imperativ; objektet er ְׁשב ֶ֫ ֹוהִּ ְרׁשֶ֫ ַקר ׁשָׂ -udsagnet modificeres med præpositionsforbindelser bå ;עִּ

de før og efter verbet. Anden del af verset består af to sætninger. Først kommer en verbalsætning 

indledt med præpositionsforbindelsen א ְצַטַּבע og med verbet ְבַטל ְׁשַמיָׂ  som viser endnu et eksempel ,יִּ

på metatese (med assimilation, se 3.4.3.2; i sammenhæng med dette verbum kan b- gengives med 

“af” eller “fra”). Sidste del af verset er en nominalsætning: “og med dyret (kollektivt = dyrene) 

(er/skal være) dens del i jordens vegetation”, dvs. den skal sammen med dyrene leve af jordens 

planter. Suffikset i ֵקּה י må vise tilbage til (”dens del“) ֲחלָׂ ֹוהִּ ְרׁשֶ֫ ַקר ׁשָׂ  som også må være subjekt for ,עִּ

ְצַטַּבע  ,”Det samme gælder suffikserne i vers 13. I den autoriserede oversættelse bruges “han .יִּ

“hans”, “ham”, idet udlægningen af drømmesynet ligesom foregribes, hvilket teksten også selv 

lægger op til, når der tales om “dens (stubbens) hjerte” i vers 13. 
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Dan 4,13 

י׃ ין ַיְחְלפּון ֲעלֶ֫ ֹוהִּ נִּ דָׂ ה עִּ ְבעָׂ ב ֵלּה ְוׁשִּ ְתְיהִּ ה יִּ ן־ֲאנָׂ וׁשָׂ א ְיַׁשּנֹון ּוְלַבב ֵחיוָׂ ְבֵבּה מִּ  לִּ

א וׁשָׂ א qǝre = ֲאנָׂ ׁשָׂ  med et “de” som implicit (ְיַׁשּנֹון) Første del af verset indeholder et aktivt verbum .ֲאנָׂ

subjekt (læg mærke til o-vokalen i endelsen på et verbum af en rod med svag tredjeradikal; ְבֵבּה  er לִּ

objekt). Man kan sige, at “de” er de samme, som imperativerne i de foregående vers var henvendt 

til, eller man kan tolke det upersonligt og på dansk eventuelt gøre som den autoriserede oversættelse 

og gengive hele udtrykket passivisk; i den næste sætning i verset er der eksplicit passiv betydning 

(med verbet ב ְתְיהִּ ה subjekt er konstruktforbindelsen ;יִּ  ”At ændre et hjerte “fra mennesket .(ְלַבב ֵחיוָׂ

må betyde, at hjertet bliver ændret, så det ikke længere er et menneskehjerte (og med “hjerte” me-

nes der nok også mere bredt “sind”, “væsen” eller lignende). Bemærk vokaliseringen af præfikset i 

 .der skyldes, at rodens første radikal er en laryngal ,(pǝʽal) ַיְחְלפּון

Dan 4,14 

א  יׁשִּ ין ְׁשֵאְלתָׂ א ּוֵמאַמ ר ַקדִּ מָׂ ְתגָׂ ין ּפִּ ירִּ ְגֵזַרת עִּ  ּבִּ

ים ְיקִּ ים ֲעלַ יּה׃ ׁשִּ ּנַ ּה ּוְׁש ַפל ֲאנָׂ ְּתנִּ ְצֵּבא יִּ י יִּ לָׂ יאָׂ ְּבַמְלכּות ֲאנָׂ וׁשָׂ א ּוְלַמן־דִּ י־ַׁשלִּ יט עִּ א דִּ ְנְדעּון ַח ַייָׂ י יִּ ְבַרת דִּ  ַעד־דִּ

Første del af verset (ְגֵזַרת א til ּבִּ  indeholder to parallelle nominalsætninger med henholdsvis (ְׁשֵאְלתָׂ

א מָׂ ְתגָׂ א og ּפִּ א som subjekt; prædikatet for ְׁשֵאְלתָׂ מָׂ ְתגָׂ ין er præpositionsforbindelsen ּפִּ ירִּ ְגֵזַרת עִּ  og for ,ּבִּ

א יׁשִּ ין er det udtrykket ְׁשֵאְלתָׂ -hvor første led kan være et substantiv eller alternativt en infi ,ֵמאַמ ר ַקדִּ

nitiv. Pointen i begge tilfælde er, at sagen står fast, fordi den er bestemt af de hellige vægtere. Ud-

trykket י ְבַרת דִּ  er en sammensat konjunktion, som vi også så i 2,30b, hvor det dog blev skrevet ַעד־דִּ

med ַעל som første led. Apparatet i BHS foreslår, at man nok bør læse det samme her. Bemærk na-

salering (jf. 3.4.3.5) i ְנְדעּון ְנְדעּון Subjektet for .יִּ א er יִּ י og objektet er den følgende ,ַח ַייָׂ  ,sætning-דִּ

hvoraf første del er en nominalsætning med  ָׂלָׂ יא לָׂ אָׂ ה qǝre) עִּ יט som subjekt og (עִּ  ,som prædikat ַׁשלִּ

modificeret af en præpositionsforbindelse. Som i 4,13 skal א וׁשָׂ א læses som ֲאנָׂ ׁשָׂ ַּנּה .(qǝre) ֲאנָׂ ְּתנִּ -vi יִּ

ser igen, hvordan objektssuffikser sættes på en imperfektumsform ved hjælp af et n-holdigt element 

(roden er selvfølgelig נתן; suffikset henviser til א וׁשָׂ ַּנּה .(ַמְלכּות ֲאנָׂ ְּתנִּ  ,tager også et indirekte objekt יִּ

der står foran verbet og består af det interrogative pronomen og en kort relativsætning (ְצֵּבא י יִּ  ,ְלַמן־דִּ

“til hvem han vil”). I slutningen af verset er sidste del af konstruktforbindelsen ים ׁשִּ  som er) ְׁשַפל ֲאנָׂ

objekt for ים  speciel – det lader til at være en hebraisk form, der har sneget sig ind (pluralis af (ְיקִּ

יׁש א Apparatet foreslår, at man skal læse .(אִּ ׁשָׂ  Betydningen af det samlede udtryk (egentligt .ֲאנָׂ
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“menneskets lave”) må være noget i retning af “den laveste blandt mennesker”. I ֲעַליּה er der også 

forskel på kǝtiv og qǝre, med og uden yod. Suffikset viser igen tilbage til א וׁשָׂ  .ַמְלכּות ֲאנָׂ

Dan 4,15 

ַצר  א ְנבּוַכְדנ  א ֲחֵזית ֲאנָׂ ה ַמלְ ּכָׂ ְלמָׂ ה ח   ְדנָׂ

ַמר  ְׁשֵר א א   ְוַא ְנְּת ה ּבֵ ְלְטַׁשאַצר ּפִּ

ין ּבָׂ ְך׃ יׁשִּ ין ַקדִּ הִּ לָׂ י רּוַח־א  ֵהל דִּ י ְוַא ְנְּת ה ּכָׂ ע  ַתֶ֫ נִּ א ְלהֹודָׂ ְׁש רָׂ ְכלִּ ין ּפִּ א־יָׂ י לָׂ יֵמי ַמְלכּותִּ ל־ַחּכִּ ֵבל דִּ י ּכָׂ ל־ק   ּכָׂ

Kongen afslutter sin beretning med en opsummering (objekt, verbum, subjekt med apposition) fulgt 

af en ordre til Beltshassar/Daniel (imperativ ַמר ְׁשֵרא ,Objektet for imperativen .(א   ,er vokaliseret ,ּפִּ

som om det har possessivsuffiks (ְׁשֵרּה  mens konsonantteksten antyder, at det bare er bestemt ,(ּפִּ

א) ְׁשרָׂ  ,samme fænomen ses halvvejs inde i 4,16). Til sidst forklarer kongen, hvorfor det er Daniel ;ּפִּ

der skal tolke drømmen. I י ֵבל דִּ ל־ק   sætningen har vi en konstruktforbindelse som subjekt for et-ּכָׂ

negeret participium (ְכלִּ ין י) der følges af en infinitiv ,(יָׂ נִּ ַתֶ֫ ע   i hafʽel) med foranstillet objekt ידע ;ְלהֹודָׂ

א) ְׁש רָׂ -Bemærk, hvordan infinitiv af de afledte konjugationer, der normalt ender på -ā, får -ut for .(ּפִּ

an suffikser. Det י  der står hen imod slutningen af verset, kan enten gengives som konjunktionen ,דִּ

“for” eller som begyndelsen på en relativsætning: “du, som hellige guders ånd (er) i dig, kan”, dvs. 

“du, som har hellige guders ånd i dig, kan”. 

Dan 4,16 

ֵּנּה  י ְיַבֲהל  ה ְוַרְעי נ ֶ֫ הִּ ה ֲחדָׂ עָׂ ְׁשּתֹוַמם ְּכׁשָׂ י־ְׁשֵמּה ֵּבְלְטַׁשאַצר א  ֵיאל דִּ ן דָׂ נִּ ַדֶ֫ יִּ  א 

ַמר  א ְואָׂ ֵנה ַמְלּכָׂ  עָׂ

ְך  ְׁשֵרא ַאל־ְיַבֲהלָׂ א ּופִּ ְלמָׂ  ֵּבְלְטַׁשאַצר ח 

ַמר  ֵנה ֵבְלְטַׁשאַצר וְ אָׂ  עָׂ

רָׂ יְך׃ ְׁש ֵר ּה ְלעָׂ ְנאָׂ יְך ּופִּ ְלמָׂ א ְלשָׂ אי ח  רִּ  מָׂ

Her skifter teksten fra kongens førstepersonsperspektiv til almindelig fortællende stil. ְׁשּתֹוַמם  er fra א 

roden ׁשמם. Konjugationen er den specielle hitpolal (her med א: ’ætpolal), som kan forekomme ved 

rødder med ens anden- og tredjeradikal. Der er metatese af taw og rodens šin. I ה ה ֲחדָׂ עָׂ  bruges ְּכׁשָׂ

præpositionen k- temporalt: “i overensstemmelse med et øjeblik”, dvs. “i (hvad der svarer til) et 

øjeblik”. ֵּנּה  er en imperfektum i fortidig kontekst; brugen af imperfektum skal nok markere ְיַבֲהל 
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samtidighed med det foregående verbum eller, at det var en hændelse, der var i gang. I den midter-

ste del af verset optræder samme verbum som jussiv negeret med ַאל. Læg mærke til, at objektssuf-

fikser på almindelig imperfektum sættes på ved hjælp af et n-holdigt element eller fordobling af det 

nun, der er der i forvejen (som i pluralisformen ֵּנּה  men når verbet er en jussiv, mangler dette ,(ְיַבֲהל 

element (som i ְך א Jussiven er singularis, selvom subjektet egentlig er både .(ְיַבֲהלָׂ ְלמָׂ ְׁשֵרא og ח  -læ) פִּ

ses ְׁשֵר ּה אי som i vers 15). I פִּ רִּ ֵרא indikerer qǝre, at ’alef ikke skal udtales (ordets grundform er מָׂ  .(מָׂ

“Min herre” fungerer her som vokativ. Sidste del af verset er to små nominalsætninger med hver sit 

subjekt fulgt af en præpositionsforbindelse. Hvis det skal give mening i sammenhængen, må man 

gengive det i stil med den autoriserede oversættelse, der indsætter en del, som egentlig ikke står der 

(“måtte drømmen gælde dine...”). I både יְך ְנאָׂ יְך og שָׂ רָׂ  indikerer qǝre som sædvanligt ved suffikser עָׂ

på maskuline pluralisord, at yod ikke skal udtales. 

Dan 4,17 

א ַוֲחזֹוֵת ּה ְלכָׂ ל־ַאְרעָׂ א׃ ְׁשַמיָׂ ְמֵטא לִּ ף ְורּוֵמּה יִּ ה ּוְתקִּ י ְרבָׂ י ֲחַזֶ֫ ְיתָׂ דִּ א דִּ נָׂ ילָׂ  אִּ

Daniels udlægning af drømmen gentager i vidt omfang tidligere vers. Se Dan 4,8 (med få afvigel-

ser). 

Dan 4,18 

ּפֲ ֵרי ְׁשַמיָׂ א׃ ן צִּ ְׁשְּכנָׂ י יִּ א ּוְבַעְנפֶ֫ ֹוהִּ רָׂ י ְּתדּור ֵחיַות ּבָׂ א־ֵבּה ְּתח תֶ֫ ֹוהִּ זֹון ְלכ ֶ֫ לָׂ יא ּומָׂ ְנֵּבּה ַשגִּ יר ְואִּ ְפֵיּה ַׁשּפִּ  ְועָׂ

Se Dan 4,9 (med nogle afvigelser). Bemærk, at verbet ן ְׁשְּכנָׂ -er femini (som er nyt i forhold til 4,9) יִּ

num svarende til subjektet ּפֲ ֵרי ְׁשַמיָׂ א ּפֲ ֵרי ְׁשַמיָׂ א i 4,9 var det verbum, der havde ;צִּ -som subjekt, ma צִּ

skulinum ifølge konsonantteksten, men femininum i qǝre. 

Dan 4,19 

ְך ְלסֹוף ַאְרעָׂ א׃ נָׂ ְלטָׂ א ְוׁשָׂ ְׁשַמיָׂ ת לִּ ת ּוְמטָׂ ְך ְרבָׂ א דִּ י ְרבַ ית ּוְתֵקְפְּת ּוְרבּותָׂ  ַאְנְּת ה־הּוא ַמְלּכָׂ

Starten af verset følger op på den foregående beskrivelse: “Det træ, som du så…” – “det er dig, 

konge!”. Og så følger en י  sætning, der kan gengives som en relativsætning (“du, som…”) eller en-דִּ

“for”-sætning. ְרַבית (perfektum i anden singularis maskulinum af roden רבה) er vokaliseret under-

ligt; man forventer  ְֶ֫יתָׂ ְרַב , som også kunne være meningen med konsonantteksten, men vokalerne 

lader til at indikere ְרַבת. Apparatet i BHS foreslår at læse  ִֶּ֫יתָׂ ְרב -er også anden singularis ma ְתֵקְפְּת  .

skulinum (husk, at endelsen kan være både -tā og -t, jf. 3.4.2.1). I ת ת og ְרבָׂ -har vi tredje singula ְמטָׂ

ris femininum perfektum af rødder med svag tredjeradikal, med ְך  som subjekt (opslagsform ְרבּותָׂ
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ְך Sidste del af verset er i sig selv en nominalsætning med subjektet .(ְרבּו נָׂ ְלטָׂ -og en præpositions ׁשָׂ

forbindelse som prædikat – men man skal nok underforstå betydningen fra det foregående verbum 

ת)  .”også her, altså “og dit herredømme (er nået) til jordens ende (ְמטָׂ

Dan 4,20 

ַמר  א ְואָׂ ן־ְׁשַמיָׂ חִּ ת מִּ יׁש נָׂ יר ְוַקדִּ א עִּ ה ַמְלּכָׂ י ֲחזָׂ  ְודִּ

א  רָׂ י בָׂ ְתאָׂ א דִּ ל ּוְנחָׂ ׁש ְּבדִּ י־ַפְרז  סּור דִּ א  א ְׁשב ֶ֫ קּו ּוב  י ְּבַאְרעָׂ ְרׁשֶ֫ ֹוהִּ ַקר ׁשָׂ י ְּבַרם עִּ א ְוַחְּבלֶ֫ ּוהִּ נָׂ ילָׂ  ג ֶ֫ דּו אִּ

ֵקּה  א ֲחלָׂ רָׂ ם־ֵחיַות ּבָׂ ְצַטַּבע ְועִּ א יִּ  ּוְבַטל ְׁשַמיָׂ

י׃ ין ַיְחְלפּון ֲעלֶ֫ ֹוהִּ נִּ דָׂ ה עִּ ְבעָׂ י־ׁשִּ  ַעד דִּ

Fra at have talt til kongen i anden person skifter Daniel nu til omtale i tredje person (א ה ַמְלּכָׂ י .(ֲחזָׂ  i ְודִּ

starten af verset kan gengives med “Og (hvad angår det,) at…”; det følges op i vers 21. Se i øvrigt 

Dan 4,10-13 (med nogle afvigelser). Bemærk objektssuffiksets form i tredje singularis maskulinum, 

når det sættes på imperativ i pluralis maskulinum i י  som er en af afvigelserne i forhold til) ַחּבְ לֶ֫ ּוהִּ

den første beskrivelse af drømmen). 

Dan 4,21 

אי ַמְלּכָׂ א׃ רִּ י ְמטָׂ ת ַעל־מָׂ יא דִּ לָׂ יאָׂ הִּ א ּוְגֵזַר ת עִּ א ַמְלּכָׂ ְׁש רָׂ  ְדנָׂ ה פִּ

De første to ord er en kort nominalsætning, fulgt af א -brugt som vokativ. Dernæst kommer end ַמְלּכָׂ

nu en nominalsætning, hvor יא לָׂ יאָׂ  .fungerer som kopula הִּ  ,kan tolkes som subjektsprædikat ְגֵזַרת עִּ

mens relativsætningen er subjektet: “og det, som er kommet til min herre, kongen, det (er) den Hø-

jestes beslutning”. Bemærk igen  ָׂיא לָׂ ה qǝre ,עִּ אָׂ לָׂ אי og ,עִּ רִּ  .qǝre uden yod ,מָׂ

Dan 4,22 

ְך  ֵוה ְמד רָׂ ה  א ל  רָׂ ם־ֵחיַות ּבָׂ א ְועִּ ׁשָׂ ן־ֲאנָׂ ין מִּ ְרדִּ ְך טָׂ  ְולָׂ

ְך ְמַצְּבעִּ ין  א לָׂ ַטל ְׁשַמיָׂ ְך ְיַטֲעמּון ּומִּ א ְכתֹורִּ ין לָׂ ְשּבָׂ  ְועִּ

ּנַ ּה׃ ְּתנִּ ְצֵּבא יִּ י יִּ א ּוְלַמן־דִּ ׁשָׂ לָׂ יאָׂ ְּבַמְלכּות ֲאנָׂ י־ַׁשלִּ יט עִּ ְנַדע דִּ ין ַיְחְלפּון ֲעלָׂ יְך ַעד דִּ י־תִּ נִּ דָׂ ְבעָׂ ה עִּ  ְוׁשִּ

ְך ין markerer objektet for לָׂ ְרדִּ  et participium i pluralis. Subjektet er et “de”, der enten henviser til ,טָׂ

uspecificerede himmelske væsner eller fungerer upersonligt: “De/man fordriver dig (væk) fra men-

nesket”, dvs. væk fra andre mennesker. Participiet bruges her om noget, der egentlig ligger ude i 
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fremtiden. Husk det særlige l-præfiks på verbet “være” i ֵוה ה  ְך subjektet er ;(se 3.4.3.9) ל   I den .ְמד רָׂ

følgende sætning er det uspecificerede “de” igen subjekt, denne gang for en imperfektumsform 

א afhængig af, hvad verbets grundbetydning antages at være, kan ;(ְיַטֲעמּון) ְשּבָׂ  på dansk gengives עִּ

som objekt og ְך ְך som indirekte objekt (“give dig græs at spise”), eller לָׂ  kan være objekt, mens לָׂ

א ְשּבָׂ  .-er præpositionen k ְכתֹורִּ ין så fungerer adverbielt (“fodre dig med med græs”). Første del af עִּ

Med ְמַצְּבעִּ ין skiftes igen til participium ligesom i starten af verset, og igen med ְך  som objekt. Den לָׂ

sidste del af verset gentager delvist Dan 4,14. 

Dan 4,23 

א  נָׂ ילָׂ י אִּ י דִּ ְרׁשֶ֫ ֹוהִּ ַקר ׁשָׂ ְׁשַּבק עִּ י ֲאַמֶ֫ רּו ְלמִּ  ְודִּ

ן ְׁשַמיָׂ א׃ טִּ י ַׁשלִּ ְנַדע דִּ י תִּ ן־דִּ מָׂ ה מִּ ְך ַקיָׂ ְך לָׂ  ַמְלכּותָׂ

Det indledende י  kan her gengives med “og (med hensyn til det,) at…” for at få sætningerne til at ְודִּ

hænge sammen. Verbet אמר fulgt af en infinitiv med præpositionen l- gengives bedst med en “at”-

sætning: “…de/man sagde (eller: det blev sagt), at man skulle efterlade…”. I א נָׂ ילָׂ י אִּ י דִּ ְרׁשֶ֫ ֹוהִּ  er der ׁשָׂ

foregribende suffiks før י י dets rødder, (nemlig) træets”. Følgen af det indledende“ :דִּ  begynder ְודִּ

med ְך  – ”dit rige (vil være) vedvarende for dig”, dvs. “du skal blive ved med at have dit rige“ :ַמְלכּותָׂ

under den forudsætning, der gives til sidst indledt med י ן־דִּ  Bemærk den .(”efter at” eller “når“) מִּ

defektive stavemåde (uden yod som vokalbogstav) i ן טִּ  som subjekt i ְׁשַמיָׂ א det er prædikat med ;ַׁשלִּ

den sidste י  .sætning (“at…”)-דִּ

Dan 4,24 

ְׁשּפַ ר ֲעלָׂ יְך  י יִּ ְלּכִּ ֵה ן ַמְלּכָׂ א מִּ  לָׂ

ְׁשלֵ ְותָׂ ְך׃ ֵוה ַאְרכָׂ ה לִּ ה  ן ֵהן ּת  ַחן ֲענֶָׂ֫ יִּ תָׂ ְך ְּבמִּ ה ְפר  ק ַוֲעוָׂ יָׂ ְדקָׂ  וַ ֲחטָׂ יָׂ ְך ְּבצִּ

י .fungerer vokativisk ַמְלּכָׂ א ְלּכִּ  er et andet ord, selvom det deler rodkonsonanter med ordet for מִּ

“konge” (se ordlisten); og her har det selvfølgelig suffiks på. Selvom der ikke er noget formelt, der 

indikerer det, må ְׁשַּפר ְׁשַּפר nok tolkes jussivisk (“lad mit råd behage dig”; “objektet” for יִּ  markeres יִּ

med præpositionen ַעל). Derefter følger en sætning bestående af objekt (ְך יָׂ  qǝre har ’alef i stedet ;ֲחטָׂ

for yod, og det har opslagsformen også), præpositionsforbindelse (ה ְדקָׂ ק) og imperativ (ְּבצִּ -Im .(ְפר 

perativen må også underforstås i den næste delsætning, som fungerer som parallel til den foregåen-

de (ן ַחן ֲענֶָׂ֫ יִּ תָׂ ְך ְּבמִּ תָׂ ְך ;ַוֲעוָׂ יָׂ ק er objekt for det underforståede ֲעוָׂ יָׂ ַחן .(ְפר   er en infinitiv (i pǝʽal, derfor ְּבמִּ

m-præfiks) af roden חנן med præpositionen b-, og den følges af et objekt, ן  ved at være nådig…“ :ֲענֶָׂ֫ יִּ
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mod fattige”. Sidste del af verset er en betingelsessætning i forhold til det foregående – du skal gøre 

sådan og sådan, hvis der altså “skal være længde for din glæde/tryghed”, dvs. hvis du skal blive ved 

med at have det godt. 

Dan 4,25 

צַ ר ַמְלּכָׂ א׃ א ְמטָׂ א ַעל־ְנבּוַכְדנ   ּכ ֶ֫ לָׂ

Daniels/Beltshassars udlægning er forbi, og vi er tilbage i selve beretningen. Det dageš, der står i 

א  er uventet, og som apparatet i BHS gør opmærksom på, er der mange manuskripter, der ikke ,ְמטָׂ

har det. Det skyldes måske et ønske om at fremhæve den rigtige udtale af ordet med vokalisk šǝwa. 

א  kongen (den (ַעל) ”det hele”, dvs. alt det, der er blevet beskrevet forud – det kom nu “over“ ,ּכ ֶ֫ לָׂ

autoriserede oversættelse siger, at det “ramte” ham). 

Dan 4,26 

ל ְמַהֵלְך ֲהוָׂ ה׃ ב  י בָׂ ין ְּתֵרי־ֲעַשר ַעל־ֵהיַכל ַמְלכּותָׂ א דִּ ת ַיְרחִּ ְקצָׂ  לִּ

Verset indledes med to præpositionsforbindelser, en temporal, ין ְּתֵרי־ֲעַשר ת ַיְרחִּ ְקצָׂ  ,og en lokativisk ,לִּ

ל ב  י בָׂ -på kongerigets palads, som (var i) Babylon”, dvs. “på taget af kongepalad“ :ַעל־ֵהיַכל ַמְלכּותָׂ א דִּ

set i Babylon”. Først til sidst kommer verbet. Bemærk brugen af participium med en form af “være” 

ה)  .til udtryk for noget igangværende. Det implicitte subjekt for verbet må være kongen (ְמַהֵלְך ֲהוָׂ

Dan 4,27 

י׃ יקָׂ ר ַהְדרִּ י ְולִּ ְסנִּ ְתַק ף חִּ נַ ְיַתּה ְלֵבית ַמְלכּו ּבִּ ה ב  י־ֲאנָׂ א דִּ ל ַרְּבתָׂ ב  יא ּבָׂ א־הִּ א דָׂ ַמר ֲהלָׂ א ְואָׂ ֵנה ַמְלּכָׂ  עָׂ

I  יא א־הִּ א דָׂ אֲהלָׂ ל ַרְּבתָׂ ב  ּבָׂ  fungerer pronominet יא  ,som kopula: “Mon ikke dette er det store Babylon הִּ

som jeg har bygget til (= som) kongerigehus (= kongelig bolig)…”. Bemærk det (fra et dansk syns-

punkt) overflødige suffiks på verbet i relativsætningen, ַנְיַתּה  Vokaliseringen af første stavelse i .ב 

verbet omtales som usædvanlig i apparatet i BHS. Sætningen modificeres yderligere ved de to præ-

positionsforbindelser til sidst i verset, der begge indeholder konstruktforbindelser; den første marke-

rer midlet til byggeriet (י ְסנִּ ְתַק ף חִּ -ved hjælp af min magts styrke”), den anden formålet eller føl“ ,ּבִּ

gen af det (י יקָׂ ר ַהְדרִּ  til min herligheds ære”; bemærk sammensmeltningen af præpositionen l- og“ ,לִּ

et yod vokaliseret med šǝwa). 
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Dan 4,28 

א ְנַפל  ן־ְׁשַמיָׂ ל מִּ א קָׂ ם ַמְלּכָׂ א ְּבפ  ְלתָׂ  עֹוד מִּ

ּנָׂ ְך׃ ת מִּ א ַמְלכּותָׂ ה ֲעדָׂ ַצר ַמְלּכָׂ ין ְנבּוַכְדנ  ְמרִּ ְך אָׂ  לָׂ

Først en nominalsætning (עֹוד til א א hvor præpositionsforbindelsen ,(ַמְלּכָׂ ם ַמְלּכָׂ  fungerer som ְּבפ 

prædikat: “Endnu (var) ordet i kongens mund”, dvs. han var knap nok færdig med at tale. Dernæst 

en verbalsætning (ל ְך Med .(ְנַפל til קָׂ -begynder indholdet af det, som stemmen, der “faldt fra him לָׂ

len”, siger. ין ְמרִּ  :er et participium i pluralis, der fungerer som upersonligt verballed som i 4,22 אָׂ

“De/man siger til dig”. Man kunne også gengive det passivt som i den autoriserede oversættelse 

(“Det forkyndes dig…”). א ַצר ַמְלּכָׂ ְך er vokativisk apposition til suffikset i ְנבּוַכְדנ  ה Med .לָׂ  ַמְלכּותָׂ

(bemærk he som bestemt artikel i stedet for ’alef) kommer så det egentlige budskab, der fortsætter i 

ת .4,29 -er perfektum tredje singularis femininum af en rod med svag tredjeradikal. Den autorise ֲעדָׂ

rede oversættelses “skal tages fra dig” er en noget fri gengivelse. 

Dan 4,29 

ְך  א ְמד רָׂ רָׂ ם־ֵחיַות ּבָׂ ין ְועִּ ְרדִּ ְך טָׂ א לָׂ ׁשָׂ ן־ֲאנָׂ  ּומִּ

ְך ְיַטֲעמּון  ין לָׂ א ְכתֹורִּ ְשּבָׂ  עִּ

ּנַ ּה׃ ְּתנִּ ְצֵּבא יִּ י יִּ א ּוְלַמן־דִּ ׁשָׂ לָׂ יאָׂ ְּבַמְלכּות ֲאנָׂ י־ַׁשלִּ יט עִּ נְ ַדע דִּ ין ַיְחְלפּון ֲעלָׂ יְך ַעד דִּ י־תִּ נִּ דָׂ ְבעָׂ ה עִּ  ְוׁשִּ

Dette vers gentager stort set Dan 4,22. 

Dan 4,30 

צַ ר  א סֶָׂ֫ ַפת ַעל־ְנבּוַכְדנ  ְלתָׂ א מִּ  ַּבּה־ַׁשֲעתָׂ

ְצַטַּבע  ְׁשֵמּה יִּ א גִּ ַטל ְׁשַמיָׂ ל ּומִּ ין ֵיאכ  א ְכתֹורִּ ְשּבָׂ יד ְועִּ א ְטרִּ ׁשָׂ ן־ֲאנָׂ  ּומִּ

ְּפרִּ ין׃ י ְכצִּ ְפרֶ֫ ֹוהִּ ה ְוטִּ ין ְרבָׂ ְׁשרִּ י ַשְעֵרּה ְּכנִּ  ַעד דִּ

אּבַ  ּה־ַׁשֲעתָׂ  = se Dan 3,6. Husk, at “hule” rødder har ā efter første radikal i perfektum ( ַפתסֶָׂ֫  ; jf. 

3.4.3.6). Her må verbets betydning være “gå i opfyldelse” (med א ְלתָׂ יד .(som subjekt מִּ  er intern ְטרִּ

passiv perfektum af grundstammen (se skemaet i 3.4.1); nu er kongen subjekt. De to imperfektum-

mer ל ְצַטַּבע og ֵיאכ   udtrykker noget vedvarende eller gentagent i (med metatese og assimilation) יִּ

fortiden. Kongens hår “blev stort som ørne” (ה ין ְרבָׂ ְׁשרִּ  dvs. voksede sig langt som ørnefjer, må ,(ְּכנִּ
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man formode. Når “hans negle (var/blev) som fugle” (ְּפרִּ ין י ְכצִּ ְפרֶ֫ ֹוהִּ  må man underforstå, at de ,(טִּ

voksede sig lange som fugles klør. 

Dan 4,31 

ְטלֵ ת  א נִּ ְׁשַמיָׂ ַצר ַעְינַ י לִּ ת יֹוַמיָׂ ה ֲאנָׂ ה ְנבּוַכְדנ  ְקצָׂ  ְולִּ

י ֲעַלי ְיתּוב   ּוַמנְ ְדעִּ

א ַׁשְּבֵחת ְוַהְדֵרת  ְלמָׂ ְרֵכת ּוְלַחי עָׂ לָׂ יאָׂ  ּבָׂ  ּוְלעִּ

ר ְודָׂ ר׃ ם־דָׂ ַלם ּוַמְלכּוֵתּה עִּ ן עָׂ ְלטָׂ ֵנּה ׁשָׂ ְלטָׂ י ׁשָׂ  דִּ

Her vender teksten tilbage til kongens førstepersonsperspektiv. Udtrykket ה ְקַצת יֹוַמיָׂ -betyder egent לִּ

lig “for enden af dagene” eller “efter dagene” og må her forstås som det tidspunkt, da den fastsatte 

periode for kongens straf var gået. Bemærk, hvordan verbet står til sidst i den første delsætning i 

verset (ְטלֵ ת  sætninger med verbet på sidstepladsen forekommer forholdsvist hyppigt i bibelsk ;(נִּ

aramæisk, hvilket man ikke er så vant til fra hebraisk. I den næste delsætning bruges der pludselig 

imperfektum (ְיתּוב), måske for at antyde, at kongens forstand (ַמנְ ַד ע; med suffiks) gradvist begyndte 

at vende tilbage. I verbet ְרֵכת -bemærkes det, hvordan en paʽʽel af en rod med reš som anden radi ּבָׂ

kal får ā i første stavelse i stedet for dageš i reš (se 3.4.3.1). Objektet for ְרֵכת  -markeres med l ּבָׂ

לָׂ יאָׂ ) א Konstruktforbindelsen .(ְלעִּ -kan gengives som en relativsætning (“den evighedsleven ַחי עָׂ ְלמָׂ

de” = “den, der lever evigt”, dvs. Gud). ַהְדֵרת er (ligesom ַׁשְּבֵחת) paʽʽel; objektet er foranstillet og 

markeret med præpositionen l-. Det י  der indleder den sidste del af verset, kan enten gengives som ,דִּ

konjunktionen “for” eller forstås som starten på en relativsætning, der beskriver  ָׂאַחי ע ְלמָׂ  (“som hans 

herredømme…” = “hvis herredømme…”). 

Dan 4,32 

א  ְצְּביֵ ּה עָׂ ֵבד ְּבֵחיל ְׁשַמיָׂ א ְודָׂ ְא ֵר י ַאְרעָׂ ין ּוְכמִּ יבִּ ה ֲחׁשִּ א ְּכלָׂ ל־דָׂ ְא ֵר י ַאְרעָׂ  ְוכָׂ

יֵדּה ְוֵיֶ֫ אַמר ֵלּה מָׂ ה עֲ בַ ְדְּת׃ י־ְיַמֵח א בִּ יַתי דִּ א אִּ  ְולָׂ

Kǝtiv/qǝre i participiet ְאֵרי  som i Dan 2,38a. Et participium som del af en konstruktforbindelse דָׂ

א) ין .kan fint gengives med en dansk relativsætning (דָׂ ְא ֵרי ַאְרעָׂ יבִּ ה .er et passivt participium ֲחׁשִּ  er ְּכלָׂ

præpositionen k- plus negationen, der normalt staves med ’alef i stedet for he: “Og alle, der bor på 

jorden, regnes som intet (egentlig: som ikke)”. I  ְצ ְּבֵיּהּוְכמִּ  gemmer sig (ud over et “og”) præpositio-

nen k- og en infinitiv i pǝʽal af en rod med svag tredjeradikal, med suffiks (“og i overensstemmelse 
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med hans villen” = “som han vil”; bemærk, at rodens tredje radikal optræder som et yod i en sådan 

form). Præpositionen b-, som følger efter participiet ֵבד  må her forstås som “med” (at gøre noget ,עָׂ

med nogen). I sidste del af verset optræder “eksistenspartiklen” יַתי -med en følgende relativsæt אִּ

ning: “Og der er ikke (nogen), som…”. Udtrykket יֵדּה  egentlig “slå på hans hånd”, tolkes ,ְיַמֵחא בִּ

normalt og meget plausibelt som “hindre” (jf. den autoriserede oversættelse: “ingen kan hindre ham 

og sige…”). Bemærk sammentrækningen og vokaliseringen af præpositionen b- og første del af 

ordet for “hånd”. I verbet ֵיֶ֫ אַמר er trykket hevet tilbage, fordi der kommer et énstavelsesord med 

tryk på umiddelbart knyttet til verbet. 

Dan 4,33 

י ְיתּוב ֲעַלי  י ְוזִּ וִּ י ַהְדרִּ יַקר ַמְלכּותִּ א ַמְנְדעִּ י ְיתּוב ֲעַלי וְ לִּ ְמנָׂ  ֵּבּה־זִּ

ה הֶ֫ ּוְסַפת לִּ י׃ ירָׂ ְתְקנַ ת ּוְרבּו ַיּתִּ י הָׂ ַני ְיַבעֹון ְוַעל־ַמְלכּותִּ ְבַרי ְוַרְבְרבָׂ י ַהדָׂ  ְולִּ

א ְמנָׂ -se 3,7. Brugen af imperfektum tre gange i dette vers må forstås som i 4,31: “På det tids ,ֵּבּה־זִּ

punkt begyndte min forstand gradvist at vende tilbage…”. Passagen fra יַקר  må ֲעַלי til (det andet) ְולִּ

forstås således: “Og til mit riges ære (dvs. sådan at det førte til ære for mit rige) vendte min herlig-

hed og min pragt (gradvist) tilbage til mig”. Verbet ְיתּוב er singularis, selvom der er to sideordnede 

subjekter. ְיַבעֹון er også imperfektum og må forstås på samme måde som de to gange ְיתּוב tidligere i 

verset; det er en paʽʽel af en rod med en andenradikal, der ikke kan få dageš (og desuden er tredje 

radikal svag, hvilket giver den karakteristiske o-vokal i endelsen). ַני ן er substantivet ַרְבְרבָׂ  med ַרְבְרבָׂ

suffiks; ן ְתְקַנת .i redupliceret form ַרב er afledt af adjektivet ַרְבְרבָׂ  (passiv hafʽel, også kaldet hufʽal) הָׂ

er vokaliseret som en tredje singularis femininum, mens man forventer en første singularis (med e-

vokal til sidst i stedet for a): “Og jeg blev genoprettet i mit kongedømme”. Som apparatet i BHS 

bemærker, kunne man bevare verbet i tredje singularis femininum, læse ֲעַלי, og så tage י  som ַמְלכּותִּ

subjekt: “Og mit kongedømme blev genoprettet til/for mig”.  ֶּ֫וְסַפתה  er også en passiv hafʽel (hufʽal), 

denne gang af en rod med yod som første radikal (se 3.4.3.5). ה ירָׂ  er et adjektiv i femininum, der ַיּתִּ

beskriver ְרבּו. Trykplaceringen i הֶ֫ ּוְסַפת skyldes tilbagetrækning før et énstavelsesord med tryk på. 

Dan 4,34 

א  ְך ְׁשַמיָׂ ַצר ְמַׁשַּבח ּוְמרֹוֵמם ּוְמַהַדר ְלמ ֶ֫ ל   ְּכַען ֲאנָׂ ה ְנבּוַכְדנ 

ין  ֵתּה דִּ י ְקׁש ט ְוא ְרחָׂ דֶ֫ ֹוהִּ ל־ַמֲעבָׂ י כָׂ  דִּ

לָׂ ה׃ ל ְלַהְׁשּפָׂ כִּ ה יָׂ ין ְּבֵגוָׂ י ַמְהְלכִּ  ְודִּ
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 her) רום er et eksempel på konjugationen polel, som forekommer specielt ved den “hule” rod ְמרֹוֵמם

som participium). Det fælles objekt for de tre participier i første del af verset (som har mere eller 

mindre samme betydning) markeres med l- (א ְך ְׁשַמיָׂ י Den følgende .(ְלמ ֶ֫ ל   sætning forstås nok bedst-דִּ

som en relativsætning, der viser tilbage til א ְך ְׁשַמיָׂ -Fra et dansk synspunkt er der så et “overflø .מ ֶ֫ ל 

digt” suffiks på י ֹוהִּ דֶ֫  himlens konge, som alle hans gerninger (er)…”, dvs. “…hvis gerninger“ :ַמֲעבָׂ

alle (er)…”. Alternativt kan י  gengives med konjunktionen “for”. Denne midterste del af verset דִּ

består af to små nominalsætninger. I sidste del af verset findes participiet ין  som omtaltes i ,ַמְהְלכִּ

forbindelse med Dan 3,25. Her i 4,34 defineres ordet nærmere ved præpositionsforbindelsen ה  ,ְּבֵגוָׂ

og det er nok mest nærliggende at tolke hele udtrykket ה ין ְּבֵגוָׂ י ַמְהְלכִּ -som vandrer i hov (,dem)“ ,דִּ

mod”, som objekt for infinitiven ה לָׂ ל som afhænger af participiet ,(hafʽel) ְלַהְׁשּפָׂ כִּ  vokalen i anden) יָׂ

stavelse er her i, og ikke det mere udbredte e). Subjektet for ל כִּ א må forudsættes at være יָׂ ְך ְׁשַמיָׂ  .מ ֶ֫ ל 

Dan 5,1 

ֵת ה׃ א ׁשָׂ א ַחְמרָׂ ֵבל ַאְלּפָׂ ק  י ֲאַלף ְולָׂ נֶ֫ ֹוהִּ ם ַרב ְלַרְבְרבָׂ א ֲעַבד ְלח   ֵּבְלַׁשאַצר ַמְלּכָׂ

Den konge, der nu nævnes, har (lidt forvirrende) næsten det samme navn som Daniels babylonske 

navn. Ordet for “tusinde” optræder to gange i verset (men kun én gang i den autoriserede oversæt-

telse) – først uden artikel som nærmere bestemmelse til substantivet י ֹוהִּ נֶ֫ ן opslagsform) ַרְבְרבָׂ  ,ַרְבְרבָׂ

der er afledt af adjektivet ַרב), og dernæst med bestemt artikel, brugt alene, som om det var et sub-

stantiv: ֵתה א ׁשָׂ א ַחְמרָׂ ֵבל ַאְלּפָׂ ק  ֵתה og foran de tusinde drak (han) vinen”. Bemærk, at“ ,ְולָׂ -er et parti ׁשָׂ

cipium, der udtrykker noget vedvarende eller igangværende i fortiden. “Vinen” er i bestemt form, 

selvom den ikke er blevet omtalt før; vel fordi det forudsættes bekendt, at der bliver drukket vin ved 

et stort gilde (ם ַרב ם ordet for “gilde” kendes fra hebraisk ;ְלח   .(”brød“ ,ל ֶ֫ ח 

Dan 5,2 

ם  ירּוְׁשל  י בִּ א דִּ ן־ֵהיְכלָׂ י מִּ ַצר ֲאבֶ֫ ּוהִּ י ַהְנֵּפק ְנבּוַכְדנ  א דִּ א ְוַכְסּפָׂ אֵני ַדֲהבָׂ ה ְלמָׂ יָׂ א ְלַהְיתָׂ ְטֵעם ַחְמרָׂ ֵּבְלַׁשאַצר ֲאַמ ר ּבִּ

ֵת ּה׃ ֵתּה ּוְלֵחנָׂ י ֵׁשְגלָׂ נֶ֫ ֹוהִּ א ְוַרְבְרבָׂ ְׁשּתֹון ְּבהֹון ַמְלּכָׂ  ְויִּ

Endnu en gang bruges verbet אמר med en følgende infinitiv med betydningen “sige, at noget skal 

gøres”. Infinitiven er ה יָׂ  Objektet for infinitiven markeres med l- og .(se 3.4.3.4) אתה af roden ְלַהְיתָׂ

består af en konstruktforbindelse (א א ְוַכְסּפָׂ אֵני ַדֲהבָׂ -der yderligere bestemmes ved en relativsæt ,(מָׂ

ning. I ַהְנֵּפק er nun ikke assimileret (jf. 3.4.3.3); verbet oversættes bedst som førdatid på dansk. 

Læg mærke til det u, der optræder før suffikset i ordet for “far” (3.3.4). I sidste del af verset kom-

mer verbet ְׁשּתֹון  hvor suffikset henviser til karrene (i ,ְּבהֹון efterfulgt af præpositionsforbindelsen יִּ
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forbindelse med verbet “drikke” må b- gengives med “af”), hvorefter der kommer en længere række 

subjekter, hvoraf de tre sidste har possessivsuffiks på (læg mærke til forskellen på י נֶ֫ ֹוהִּ  der er ,ַרְבְרבָׂ

maskulinum pluralis, og de to følgende ord, der er femininum pluralis). ְׁשּתֹון  er imperfektum (med יִּ

o-vokal i endelsen i en rod med svag tredjeradikal); betydningen af imperfektum er her nok en form 

for modalitet i fortiden – kongen fik karrene frem, og så “skulle” eller “kunne” man drikke af dem. 

Dan 5,3 

ֵתּה  י ֵׁשְגלָׂ נֶ֫ ֹוהִּ א ְוַרְבְרבָׂ יו ְּבהֹון ַמְלּכָׂ ְׁשּתִּ ם ְואִּ ירּוְׁשל  י בִּ א דִּ הָׂ לָׂ י־ֵבית א  א דִּ ן־ֵהיְכלָׂ י ַהְנּפִֶּ֫ קּו מִּ א דִּ אֵני ַדֲהבָׂ יו מָׂ ן ַהְיתִּ ֵּבאַדֶ֫ יִּ

ֵת ּה׃  ּוְלֵחנָׂ

יו  bemærk, hvordan endelsen ser ud i tredje pluralis maskulinum ;(3.4.3.4) אתה er hafʽel af roden ַהְיתִּ

i perfektum af en rod med svag tredjeradikal. Subjektet er et generelt “de” eller “man”. I Dan 5,2 

var objektet for det samme verbum i infinitiv markeret med præpositionen l-, men her er objektet 

ikke markeret med nogen præposition (bemærk også, at der ikke er dageš i ד i א אֵני ַדֲהבָׂ  her, men מָׂ

det er der i det tilsvarende udtryk i 5,2). Den aramæiske form, der optræder i apparatet i BHS, note 

3a, er den tilsvarende passive form (hufʽal), som vi havde i Dan 3,13. Længere henne i verset kom-

mer ַהְנּפִֶּ֫ קּו; subjektet må igen være et generelt “de” eller “man” (samme verbum optrådte i singularis 

i foregående vers, og ligesom der kan det her gengives med førdatid). Formen יו ְׁשּתִּ  viser, at roden אִּ

 foran roden, selvom det er i pǝʽal אִּ  opfører sig særligt i perfektum: Der kommer en forstavelse ׁשתה

– det er altså ikke ’afʽel (hafʽel), som man måske kunne komme til at tro. Verbet er af den slags, der 

har i/e i anden stavelse. Derfor har tredje pluralis maskulinum perfektum samme endelse, der bruges 

i de afledte stammer på rødder med svag tredjeradikal (-iw). Det kan bemærkes, at verbet i relativ-

sætningen (ַהְנּפִֶּ֫ קּו) og יו ְׁשּתִּ  begge er perfektum, men den forskellige kontekst gør, at det første på אִּ

dansk bedst gengives som førdatid og det andet som almindelig datid; det illustrerer fint, hvordan 

det aramæiske (og hebraiske) verbalsystem må bruge den samme relative tempusform til at udtryk-

ke det, som vi på dansk har flere forskellige konstruktioner til. Kun sammenhængen kan fortælle os, 

hvordan et givent verbum bedst gengives. 

Dan 5,4 

א ְוַאְבנָׂ א׃ עָׂ א אָׂ א ַפְרְזלָׂ ׁשָׂ א ְנחָׂ א ְוַכְסּפָׂ ֵה י ַדֲהבָׂ א וְ ַׁשַּבֶ֫ חּו ֵלאלָׂ יו ַחְמרָׂ ְׁשּתִּ  אִּ

Hele slutningen af verset er en lang konstruktforbindelse, der fungerer som objekt (markeret med l-) 

for verbet ַׁשַּבֶ֫ חּו. 
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Dan 5,5 

א  י ַמְלּכָׂ א דִּ י־ְכַתל ֵהיְכלָׂ א דִּ ירָׂ א ַעל־גִּ ְבַרְׁשּתָׂ ֵבל נ  ק  ן לָׂ ְתבָׂ ׁש ְוכָׂ נָׂ י ַיד־א  ן דִּ ְצְּבעָׂ ה ְנַפֶ֫ קָׂ ו א   ַּבּה־ַׁשֲעתָׂ

ְתבָׂ ה׃ ֵזה ַּפס ְידָׂ ה דִּ י כָׂ א חָׂ  ּוַמְלּכָׂ

ה ו Der er forskel på kǝtiv og qǝre i .(til sidst א hvor det staves med) se Dan 3,6 ,ַּבּה־ַׁשֲעתָׂ קָׂ -hen) ְנַפֶ֫

holdsvis tredje pluralis maskulinum på -u og femininum på -ā; den feminine qǝre-form passer med 

subjektet ן ְצְּבעָׂ ן) som er femininum pluralis). Verbet i perfektum følges op af et participium ,א  ְתבָׂ  ;ְוכָׂ

også i femininum pluralis, stadig med  ְָׂצְּבע ןא   som subjekt). Til sidst i verset er der to participier til 

ֵזה) ְתבָׂ ה og חָׂ  alle participierne markerer, at hændelsen er igangværende i fortiden, men på dansk ;(כָׂ

er det nok mest naturligt at gengive dem med almindelig datid. 

Dan 5,6 

ְקׁשָׂ ן׃ א נָׂ א ְלדָׂ ֵתּה דָׂ ּבָׂ ן ְוַאְרכ  ַרֶ֫ יִּ ְׁשּתָׂ ְטֵרי ַחְרֵצּה מִּ י ְיַבֲהלּוֵּנּה ְוקִּ י ְוַרְעי נ ֶ֫ הִּ י ְׁשנֶ֫ ֹוהִּ ֶֺ֫ הִּ יו ן ַמְלּכָׂ א זִּ ַדֶ֫ יִּ  א 

א -er casus pendens, altså et ord, som er uden for sætningens egentlige struktur, men bliver gen ַמְלּכָׂ

optaget i suffikserne på de følgende ord (“…kongen, hans ansigtstræk…”; י ֶֺ֫ הִּ יו  ziwóhi). Roden = זִּ

י er intransitiv i pǝʽal; derfor må suffikset i ׁשנה ֹוהִּ -opfattes som indirekte objekt: “hans ansigts ְׁשנֶ֫

træk ændrede sig (for) ham” (eller man kan forestille sig, at verbet egentlig skulle være i paʽʽel og 

dermed transitivt). Apparatet i BHS foreslår at læse præpositionsforbindelsen י ֹוהִּ  og verbet uden ֲעלֶ֫

suffiks (eventuelt som et participium i stedet for perfektum, ligesom i Dan 5,9). Det følgende ver-

bum (ְיַבֲהלּוֵּנּה; paʽʽel) er i imperfektum, der antyder samtidighed eller noget vedvarende i fortiden. 

De næste to verber i verset er participier (ן ַרֶ֫ יִּ ְׁשּתָׂ ְקׁשָׂ ן og מִּ  i henholdsvis maskulinum og femininum ,(נָׂ

pluralis; de udtrykker samme nuance af samtidighed eller vedvarenhed som imperfektumsformen. I 

ן יִּ ַרֶ֫ ְׁשּתָׂ  skal man igen være opmærksom på metatese og på, hvordan pluralis ser ud på en rod med מִּ

svag tredjeradikal. א א ְלדָׂ  .”egentlig “denne til/mod denne”, dvs. “mod hinanden ,דָׂ

Dan 5,7 

א  ְזַריָׂ ה ְלאָׂ ְׁשַפיָׂ א ַּכְשדָׂ יֵא ְוגָׂ לָׂ ל ְלה  עָׂ א ְּבַחֶ֫ יִּ ֵרא ַמְלּכָׂ  קָׂ

ל  ב  יֵמי בָׂ ַמ ר ְלַחּכִּ א ְואָׂ ֵנה ַמְלּכָׂ  עָׂ

א  י ְבַמְלכּותָׂ א ַעל־ַצְּואֵרּה ְוַתְלּתִּ י־ַדֲהבָׂ כָׂ א דִּ ְלּבַ ׁש ְוַה ְמ ונִּ א יִּ נָׂ י ַא ְרְגוָׂ ַּנֶ֫ נִּ ְׁשֵרּה ְיַחּוִּ ה ּופִּ ה ְדנָׂ בָׂ ְקֵרה ְּכתָׂ י־יִּ ׁש דִּ נָׂ ל־א  י כָׂ דִּ

ְׁשלַ ט׃  יִּ
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Læg mærke til hafʽel infinitiv (ה לָׂ עָׂ  se 3.4.3.1 og 3.4.3.8); infinitiven bruges sammen med verbet ;ה 

 og infinitiv (“kongen råbte at føre ind” = “…, at man אמר ligesom tilsvarende kombinationer af קרא

skulle føre ind”). י  bruges på tre måder i dette vers: Først som “at” (eller som uoversat indledning דִּ

af direkte tale), så som egentlig relativpartikel (i י ַּנֶ֫ נִּ ְׁשֵרּה ְיַחּוִּ ה ּופִּ ה ְדנָׂ בָׂ ְקֵרה ְּכתָׂ י־יִּ  og til sidst som del (דִּ

af en deskriptiv י א forbindelse i-דִּ י־ַדֲהבָׂ א דִּ כָׂ א Qǝre læser .ַהְמונִּ כָׂ א som ַהְמונִּ יכָׂ י .ַהְמנִּ נִּ ַּנֶ֫ -er imperfek ְיַחּוִּ

tum paʽʽel tredje singularis maskulinum med objekt i første singularis (roden er חוה; bemærk det n-

holdige element før suffikset i imperfektum). ׁש נָׂ ל־א  -med den efterfølgende relativsætning er sub כָׂ

jekt for verbet ְלַּבׁש א) som har sit objekt foran sig ,יִּ נָׂ  Dernæst kommer der en nominalsætning .(ַא ְרְגוָׂ

א ַעל־ַצְּואֵרּה) י־ַדֲהבָׂ א דִּ כָׂ -hvor vi må indsætte et “skal være” i den danske gengivelse; eller må ,(ְוַה ְמ ונִּ

ske skal א י־ַדֲהבָׂ א דִּ כָׂ ְלַּבׁש opfattes som endnu et objekt for ַה ְמ ונִּ  Det allersidste udsagn i verset .יִּ

ְׁשַלט) א יִּ י ְבַמְלכּותָׂ -må gengives med “og han skal herske (som) tredjeregent (= en af de tre mæg (ְוַתלּתִּ

tigste, eller den tredjemægtigste) i riget”. 

Dan 5,8 

ה ְלַמְלּכָׂ א׃ עָׂ ְׁשֵר א ְלהֹודָׂ ְקֵרא ּופִּ א ְלמִּ בָׂ ֲהלִּ ין ְּכתָׂ א ְולָׂ א־כָׂ יֵמי ַמְלּכָׂ ן עָׂ לִּ לין ּכ ל ַחּכִּ ַדֶ֫ יִּ  א 

לין לִּ ין se Dan 4,4. Bemærk rækkefølgen af ordene efter participiet ,עָׂ ֲהלִּ א) med objekter ,כָׂ בָׂ  og ְּכתָׂ

ְׁשֵר א ְקֵרא .før de infinitiver, som de er objekter for (lidt ligesom på tysk!) (פִּ ה og מִּ עָׂ  illustrerer הֹודָׂ

forskellen på infinitiv i pǝʽal (med m-præfiks) og i de afledte stammer (med -ā; her af ידע i hafʽel). 

Kǝtiv/qǝre i ְׁשֵרא  .som i Dan 4,15 פִּ

Dan 5,9 

ְׁשַּתְּבׁשִּ ין׃ י מִּ נֶ֫ ֹוהִּ י ְוַרְבְרבָׂ ן ֲעלֶ֫ ֹוהִּ ַנֶ֫ יִּ י ׁשָׂ יֹוֶ֫ הִּ ַהל ְוזִּ ְתּבָׂ יא מִּ א ֵבְלַׁשאַצר ַשגִּ ן ַמְלּכָׂ  א  ַדֶ֫ יִּ

Flere participier i fortidig sammenhæng. Læg mærke til pluralis af participium af en rod med svag 

tredjeradikal (ן יִּ ַנֶ֫ ין jf. også Dan 5,6) og metatesen i ;ׁשָׂ ְׁשַּתְּבׁשִּ  .מִּ

Dan 5,10 

ְׁשְּתיָׂ א ַעלַ לת  י ְלֵבית מִּ נֶ֫ ֹוהִּ א ְוַרְבְרבָׂ ֵלי ַמְלּכָׂ ֵבל מִּ ק  א לָׂ  ַמְלְּכתָׂ

ת  א ַוֲאמ ֶ֫ ר  ת ַמְלְּכתָׂ  ֲענָׂ

ְׁשַּתּנֹו׃ יוָׂ יְך ַאל־יִּ י ַא ל־יְ ַבֲהלּוְך ַרְעיֹונָׂ ְך ְוזִּ יִּ ין ח  ְלמִּ א ְלעָׂ  ַמְלּכָׂ

ֵבל ק  א .”der normalt betyder “foran, over for”, må her forstås som “på grund af, som følge af ,לָׂ  ַמְלְּכתָׂ

(bestem form af ה  tredje) ַעַללת er subjekt, og verbet i versets første sætning kommer først i (ַמְלּכָׂ
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singularis femininum); roden er עלל, og kǝtivs konsonanter behandler den tilsyneladende som en 

almindelig stærk rod (ַעֲלַלת), men qǝre vokaliserer det med sammentrækning af anden og tredje 

radikal til ét lamed med dageš (ַעַלת; se 3.4.3.8). De to næste verber er også tredje singularis femini-

num. ת -har ā i endelsen, fordi det er en rod med svag tredjeradikal. Bemærk, hvordan tredje sin ֲענָׂ

gularis femininum perfektum kan se ud af en rod, der slutter på reš (eller laryngaler): ת ר  -Dron .ֲאמ ֶ֫

ningens tale indledes med א -brugt vokativisk og et velkendt formelagtigt udtryk med imperati ַמְלּכָׂ

ven י יִּ  .derfor er der ikke noget n-element foran objektssuffikset ,(ַאל negeret med) er jussiv יְ ַבֲהלּוְך .ח 

I ְׁשַּתּנֹו  ser man både metatese og den o-endelse, der findes i nogle pluralisformer af rødder med יִּ

svag tredjeradikal; det er endnu en jussiv (negeret med ַאל), og derfor er der ikke noget nun på til 

sidst. Bemærk, hvordan ְך יְך og ַרְעיֹונָׂ יוָׂ יְך staves; begge ord tager deres verbum i pluralis, men kun זִּ יוָׂ  זִּ

er ved hjælp af det sidste yod markeret som pluralis. Qǝre markerer imidlertid, at man ikke skal 

udtale yod, og i ְך  er der heller ikke noget yod i konsonantteksten (selvom det verbum, der hører ַרְעיֹונָׂ

til, ְיַבֲהלּוְך, altså er pluralis). 

Dan 5,11 

ין ֵּבּה  יׁשִּ ין ַקדִּ הִּ לָׂ יַתי ְגַבר ְּבַמְלכּותָׂ ְך דִּ י רּוַח א   אִּ

ְׁשְּתַכֶ֫ ַחת ֵּבּה  ין הִּ הִּ לָׂ ְכַמת־א  ה ְּכחָׂ ְכמָׂ נּו ְוחָׂ ְכְלתָׂ ירּו ְושָׂ  ּוְביֹוֵמי ֲאבּוְך ַנהִּ

יֵמּה ֲאבּוְך ַמְלּכָׂ א׃ ין ֲהקִּ ְזרִּ ין גָׂ אִּ ין ַּכְשדָׂ ְׁשפִּ ין אָׂ מִּ ַצר ֲאבּוְך ַרב ַחְרט  ַכְדנ  א ְנב   ּוַמְלּכָׂ

Angående relativsætningen i første del af verset, se Dan 4,5. I ַחת ְׁשְּתַכֶ֫ -ser vi igen metatese og des הִּ

uden en særlig vokalisering af tredje singularis femininum i perfektum, der skyldes, at rodens tredje 

radikal er en laryngal. Subjektet for verbet må egentlig være alle de tre begreber, der nævnes forud 

ין) הִּ לָׂ ְכַמת־א  ה ְּכחָׂ ְכמָׂ נּו ְוחָׂ ְכְלתָׂ ירּו ְושָׂ  men verbet retter sig tilsyneladende bare efter det sidste, siden ,(ַנהִּ

det står i singularis. Sidste del af verset (fra א  består af subjekt (med tilknyttet apposition (ּוַמְלּכָׂ

ין til ַרב objektsprædikat (fra ,(ֲאבּוְך ְזרִּ  en konstruktforbindelse med fire absolutusled) og så verbum ,גָׂ

med objekt (יֵמּה  af…” eller “udnævnte ham til (ַרב =) altså: Kongen “oprejste ham (som) leder ,(ֲהקִּ

leder af…”. De to sidste ord i verset (א -er en gentagelse af subjektet i denne sidste sæt (ֲאבּוְך ַמְלּכָׂ

ning, som virker meningsløs; det er udeladt i den autoriserede oversættelse. 
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Dan 5,12 

י־ ֵיאל דִּ נִּ ְׁשְּתַכֶ֫ ַחת ֵּבּה ְּבדָׂ ין הִּ ְטרִּ ֵרא קִּ ן ּוְמׁשָׂ ידָׂ ַית ֲאחִּ ין וַ ַאֲחוָׂ לְ מִּ נּו ְמַפַשר ח  ְכְלתָׂ ה ּוַמְנַדע ְושָׂ ירָׂ י רּוַח  ַיּתִּ ֵבל דִּ ל־ק  ּכָׂ

ם־ְׁשֵמ ּה ֵּבְלְטַׁש אַצר  א שָׂ  ַמְלּכָׂ

ה ְיַהֲחוֵ ה׃ ְׁשרָׂ ְתְקֵרי ּופִּ ֵיאל יִּ נִּ  ְּכַען דָׂ

Dronningens tale fortsætter med dette noget komplekse vers. Den overordnede struktur er i og for 

sig simpel nok med en “fordi”-sætning (til og med ֵּבְלְטַׁשאַצר) fulgt af konsekvensen, indledt med 

 Den lange “fordi”-sætning består af en række .(”nu”; måske kan det gengives med “derfor“) ְּכַען

subjekter (ה ירָׂ נּו og ַמְנַדע ,רּוַח  ַיּתִּ ְכְלתָׂ -hvoraf det sidste bestemmes nærmere; derefter kommer ver ,(שָׂ

bet (ַחת ְׁשְּתַכֶ֫ -der ligesom i 5,11 er i singularis, selvom der er flere subjekter. Dernæst præpositi ,(הִּ

onsforbindelsen ֵּבּה, som uddybes umiddelbart efter i ֵיאל נִּ  der følges af en relativsætning (hvor ,ְּבדָׂ

man skal lægge mærke til det “overflødige” suffiks på objektet ְׁשֵמּה: “Daniel, som kongen 

har/havde placeret hans navn Beltshassar”, dvs. “…som kongen har/havde givet navnet…”; verbet 

ם  er en “hul” rod). Den nærmere bestemmelse til det sidste af subjekterne i første del af verset שָׂ

kræver mere omtale. נּו ְכְלתָׂ ין følges af de tre udtryk שָׂ ְלמִּ ןַא  ,ְמַפַשר ח  ידָׂ ַית ֲאחִּ ֲחוָׂ  og ין ְטרִּ ֵרא קִּ  Som .ְמׁשָׂ

ordene er vokaliseret, er ְמַפַשר og ֵרא ַית participier i paʽʽel, mens ְמׁשָׂ -er infinitiv (i hafʽel i kon ַאֲחוָׂ

strukt; normalt har en sådan form endelsen -ut, men her og et enkelt andet sted er det -at, jf. 3.4.1.1; 

vokaliseringen af “og” foran ַית  med a-vokal er usædvanlig – mange andre manuskripter har ַאֲחוָׂ

ַית  Participierne giver ikke så meget mening her, og apparatet i BHS foreslår at læse dem som .(ְוַאֲחוָׂ

infinitiver i pǝʽal (som jo også har m-præfiks, henholdsvis ְפַׁשר ְׁשֵרא og מִּ  På den måde bliver .(מִּ

נּו ְכְלתָׂ  bestemt af tre infinitiver, som hver følges umiddelbart af et objekt, dvs. “intelligens (med שָׂ

hensyn til) at tolke drømme og fortælle (= løse) gåder og løsne knuder (= løse problemer, besvare 

svære spørgsmål)”. I sidste del af verset viser ְתְקֵרי -stavet med yod til sidst nok, at formen skal for יִּ

stås jussivisk (se 3.4.3.7) – men det næste verbum (ְיַהֲחֵוה), som også har svag tredjeradikal, staves 

ikke sådan. 

Dan 5,13 

א  ם ַמְלּכָׂ דָׂ ַעל ק  ֵיאל ה  נִּ ן דָׂ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

יֵ אל  נִּ ַמר ְלדָׂ א ְואָׂ ֵנה ַמְלּכָׂ  עָׂ

ן־ְיהּוד׃ י מִּ י ַהְיתִּ י ַמְלּכָׂ א ַאֶ֫ בִּ י ְיהּוד דִּ א דִּ לּותָׂ ן־ְּבֵני גָׂ י־מִּ ֵיאל דִּ נִּ  ַאְנְּת ה־הּוא דָׂ
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ַעל  I begyndelsen af kongens replik (som er et spørgsmål) bruges .עלל er passiv hafʽel (hufʽal) af ה 

pronominet הּוא som kopula. י  i perfektum tredje singularis ,(se 3.4.3.4) אתה er hafʽel af roden ַהְיתִּ

maskulinum. Bemærk trykplaceringen i “far” med suffiks i første singularis (י  ;til sidst i verset (ַאֶ֫ בִּ

det er helt særligt for netop dette ord med dette suffiks. 

Dan 5,14 

ְׁשְּתַכֶ֫ ַחת ּבָׂ ְך׃ ה הִּ ירָׂ ה ַיּתִּ ְכמָׂ נּו ְוחָׂ ְכְלתָׂ ירּו ְושָׂ ְך ְוַנהִּ ין ּבָׂ הִּ לָׂ י רּוַח א  ְמעֵ ת ֲעלָׂ יְך דִּ  ְוׁשִּ

Perfektumsformen ְמֵעת  kan bedst gengives som førnutid i den direkte tale. Se i (første singularis) ׁשִּ

øvrigt Dan 5,11. 

Dan 5,15 

יָׂ ה׃ א ְלַה ֲחוָׂ ְלתָׂ ין ְּפַׁשר־מִּ ֲהלִּ א־כָׂ י ְולָׂ ַתֶ֫ נִּ ע  ְׁשֵרּה ְלהֹודָׂ ְקרֹון ּופִּ ה יִּ ה ְדנָׂ בָׂ י־ְכתָׂ א דִּ ְׁשַפיָׂ א אָׂ יַמיָׂ ַמי ַחּכִּ דָׂ ַעֶ֫ לּו קָׂ  ּוְכעַ ן ה 

לּו ַעֶ֫ י .jf. Dan 5,13, men nu i pluralis ,ה   sætningen kan opfattes som en relativsætning eller måske-דִּ

mere oplagt som en finalsætning (“for at”). Hvis לּו ַעֶ֫  gengives som en almindelig datid, udtrykker ה 

imperfektumsformen i י ְקרֹון) sætningen-דִּ  en slags fortidig modalitet (de blev ført ind, “for at de (יִּ

skulle læse…”; eller “vismændene…, som skulle læse…, blev ført ind”). Hvis לּו ַעֶ֫  gengives som ה 

førnutid (hvilket er en mulighed som del af kongens direkte tale), kan imperfektumsformen gengi-

ves nutidigt (“for at de skal…”). Bemærk o-vokalen i ְקרֹון  Derefter .(rod med svag tredjeradikal) יִּ

følger en final infinitivkonstruktion med foranstillet objekt (י נִּ ַתֶ֫ ע  ְׁשֵרּה ְלהֹודָׂ -bemærk hafʽel ;ּופִּ

infinitivens ut-endelse før et objektssuffiks). Infinitiven udtrykker formål (hvilket kunne antyde, at 

“for at” læsningen af י ין er at foretrække). Participiet דִּ ֲהלִּ -kan oversættes enten fortidigt eller nuti כָׂ

digt, afhængigt af om man har angivet hele versets temporale ramme som fortid eller nutid ved gen-

givelsen af לּו ַעֶ֫ ין .som datid eller førnutid ה  ֲהלִּ ה) følges af endnu en hafʽel-infinitiv כָׂ יָׂ -med for (ְלַהֲחוָׂ

anstillet objekt (konstruktforbindelsen א ְלתָׂ  .(ְּפַׁשר־מִּ

Dan 5,16 

ְׁשֵרא  ְטרִּ ין ְלמִּ ְפַׁשר ְוקִּ ין ְלמִּ ְׁשרִּ ְמעֵ ת ֲעלָׂ יְך דִּ י־תִּ וּכ  ל ּפִּ ה ׁשִּ  ַוֲאנָׂ

א  א ְבַמְלכּותָׂ ְך ְוַתְלּתָׂ א ַעל־ַצְּוארָׂ י־ַדֲהבָׂ כָׂ א דִּ ְלּבַ ׁש ְוַה ְמ ונִּ א תִּ נָׂ י ַא ְרְגוָׂ ע  ַתֶ֫ נִּ ְׁשֵרּה ְלהֹודָׂ ְקֵר א ּופִּ א ְלמִּ בָׂ ְּכַען ֵהן ּתִּ וּכ  ל ְּכתָׂ

ְׁשלַ ט׃  ּתִּ

Perfektumsformen ְמֵעת י .bør i sammenhængen oplagt gengives som førnutid på dansk ׁשִּ -introdu דִּ

cerer en “at”-sætning (“…har hørt om dig, at du…”). ל וּכ  -er im (som optræder to gange i verset) תִּ
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perfektum af roden יכל. Den skrevne konsonantform (kǝtiv) ville blive vokaliseret som תּוַכל (lige-

som den tilsvarende hebraiske form af samme rod), mens qǝre er ל ּכ   ,med dageš i anden radikal) תִּ

som det kan ske i rødder med yod som første radikal; se 3.4.3.5). Verbet følges begge gange af infi-

nitiver med foranstillede objekter. ְּכַען markerer overgangen til en ny sætning, en betingelsessætning 

indledt med ֵהן. Den hovedsætning, der hører til betingelsen, begynder med א נָׂ  I .(se Dan 5,7) ַא ְרְגוָׂ

forhold til 5,7 (med udtrykket  יַּת ְלּתִּ ) bemærkes det, at der her i 5,16 (og igen i 5,29) bruges  אַּת ְלּתָׂ ; 

meningen er nok den samme. 

Dan 5,17 

א  ם ַמְלּכָׂ דָׂ ַמר ק  ֵיאל ְואָׂ נִּ ֵנה דָׂ ן עָׂ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

ן ַהב  רָׂ ח  ְך ְלאָׂ תָׂ ְזְּביָׂ ן ּוְנבָׂ ְויָׂ ה  ְך ל  ְך לָׂ תָׂ  ַמְּתנָׂ

ּנֵ ּה׃ א ֲאהֹוְדעִּ ְׁשרָׂ א ּופִּ ְקֵרא ְלַמְלּכָׂ א א  בָׂ  ְּבַרם ְּכתָׂ

ן ְויָׂ ה  -har det karakteristiske l-præfiks (jf. 3.4.3.9); læg mærke til endelsen og til, hvordan den oprin ל 

delige tredjeradikal optræder her i tredje pluralis femininum (se 3.4.3.7). I det feminine subjekt 

ְך תָׂ  ses det alene på vokaliseringen, at det er pluralis (det næstsidste ā); “Dine gaver for dig skal ַמְּתנָׂ

være”, dvs. “dem kan du beholde for dig selv”. I ַהב kan man se, hvordan rødder med yod som før-

steradikal kan miste denne i imperativ (jf. 3.4.3.5); forud for ַהב går objekt og indirekte objekt. Suf-

fikset i ֵּנּה  må opfattes som indirekte objekt (“for/til ham”; bemærk n-elementet (ידע hafʽel af) ֲאהֹוְדעִּ

mellem selve imperfektumsformen og suffikset). Daniel omtaler her til sidst kongen i tredje person, 

selvom han taler til ham (og har brugt imperativ og andenpersonssuffikser umiddelbart forinden). 

Dan 5,18 

ַצר ֲאבּוְך׃ ַכְדנ  ְנב  א ְוַהְדרָׂ ה ְיַהב לִּ רָׂ יקָׂ א וִּ א ּוְרבּותָׂ לָׂ יאָׂ  ַמְלכּותָׂ א עִּ הָׂ לָׂ א א   ַא ְנְּת ה ַמְלּכָׂ

De to første ord er tiltale til kongen. Resten af verset har strukturen subjekt ( ָׂלָׂ יא א עִּ הָׂ לָׂ -fire objek ,(א 

ter i bestemt form, verbum (ְיַהב; perfektum, dvs. yod hører med til roden), indirekte objekt (bemærk 

igen u-vokalen før suffikset i ordet for “far”). 
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Dan 5,19 

י  מֶ֫ ֹוהִּ דָׂ ן־ק  ין מִּ ֲחלִּ א ֲהוֹו זָׂ ְא עִּ ין ְודָׂ ַניָׂ שָׂ א ְולִּ ַמ יָׂ א א  י ְיַהב־ֵלּה ּכ ל ַעְמַמיָׂ א דִּ ן־ְרבּותָׂ  ּומִּ

ֵבא ֲהוָׂ ה ַמְׁשּפִּ יל׃ י־ֲהוָׂ ה צָׂ ים ְודִּ רִּ ה מָׂ ֵבא ֲהוָׂ ה צָׂ י־ֲהוָׂ ה ַמֵחא ְודִּ ֵבא ֲהוָׂ ה צָׂ י־ֲהוָׂ ֵט ל ְודִּ ֵבא ֲהוָׂ א קָׂ י־ֲהוָׂ ה צָׂ  דִּ

ן  i begyndelsen af verset kan forstås på to måder: Enten hører det direkte til verbalkonstruktionen מִּ

ין ְאעִּ  Folkene osv. “var skælvende (= skælvede) for den storhed, som…” – eller også forstås :ֲהוֹו זָׂ

udtrykket som “på grund af den storhed, som…”. I så fald læses begge de to participier ין ֲחלִּ ין ְודָׂ ְאעִּ  זָׂ

tæt sammen med י ֹוהִּ מֶ֫ דָׂ ן־ק  ין som det, de skælvede og frygtede for. I מִּ ְאעִּ  indikerer qǝre, at ’alef skal זָׂ

udtales som yod (ין ְיעִּ -Læg mærke til den dobbelte præpositionsforbindel .(se 3.4.3.6) זוע roden er ;(זָׂ

se י ֹוהִּ מֶ֫ דָׂ ן־ק  -egentlig “fra foran ham”. Dernæst følger en række sætninger med participier kombine ,מִּ

ret med verbet “være” til udtryk for gentagen, vedvarende handling (bemærk, at tredje singularis 

maskulinum af הוה én gang staves med ’alef som tredje radikal). י  skal forstås relativt: “(Den,) som דִּ

han ville, dræbte han” osv. ַמֵחא er participium hafʽel af roden חיה (eller חיא), hvilket kan være 

svært at gennemskue på grund af den lidt særprægede form uden yod. ים רִּ יל og מָׂ -er også parti ַמְׁשּפִּ

cipier i hafʽel, ים רִּ  .af en “hul” rod מָׂ

Dan 5,20 

ּנֵ ּה׃ ֶ֫ יּו מִּ ְעדִּ ה ה  רָׂ ְרֵסא ַמְלכּוֵתּה וִּ יקָׂ ן־ּכָׂ ְנַחת מִּ ה הָׂ דָׂ ְקַפת ַלֲהזָׂ ְבֵבּה ְורּוֵחּה ּתִּ ם לִּ י רִּ  ּוְכדִּ

ם ְקַפת se 3.4.3.6. I ,רִּ  er det det første taw, der hører med til roden, ikke det andet – det er altså en ּתִּ

perfektum i tredje singularis femininum. Både ם ְקַפת og רִּ  forstås her i negativ betydning (at blive ּתִּ

hovmodig).  הַלֲה דָׂ זָׂ  er hafʽel infinitiv af roden זוד (eller זיד), med præpositionen l- (oversæt det even-

tuelt med en hel sætning: “så han opførte sig hovmodigt/ugudeligt”). ְנַחת  er en passiv hafʽel הָׂ

(hufʽal), med kongen som subjekt; det indleder hovedsætningen efter tidsbisætningen med י  først ְּכדִּ

i verset. Det t, der står til sidst i ְנַחת -er altså del af roden, ikke en femininumsendelse. Vokalise ,הָׂ

ringen af sidste bogstav i יּו ֶ֫ ְעדִּ יו er mystisk; man forventer ה  ְעדִּ  dvs. hafʽel ,(jf. apparatet i BHS) ה 

tredje pluralis maskulinum af עדה (bemærk, hvordan rodens laryngal har påvirket h-præfiksets vo-

kal). Pluralisformen kan tolkes upersonligt (“de/man fjernede æren fra ham”; man kan gengive det 

passivt med “æren” som subjekt som i den autoriserede danske oversættelse), eller man kan forestil-

le sig, at subjektet er himmelske væsner (jf. Dan 4,11 og 4,13 ovenfor). 
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Dan 5,21 

א ְמדֹוֵרּה  ַדיָׂ ם־ֲערָׂ ם־ֵח יְותָׂ א ַׁשּוִּ יְ  ְועִּ ְבבֵ ּה עִּ יד ְולִּ א ְטרִּ ׁשָׂ ן־ְּבֵני ֲאנָׂ  ּומִּ

ְצַטַּבע  ְׁשֵמּה יִּ א גִּ ַטל ְׁשַמיָׂ ין ְיַטֲעמּוֵּנּה ּומִּ א ְכתֹורִּ ְשּבָׂ  עִּ

ֵק ים ֲעלַ יּה׃ ְצּבֵ ה ְיהָׂ י יִּ ׁשָׂ א ּוְלַמן־דִּ לָׂ יאָׂ  ְּבַמְלכּות ֲאנָׂ הָׂ א עִּ לָׂ יט א  י־ַׁשלִּ י־ְיַד ע דִּ  ַעד דִּ

I  ְי י er kǝtiv ַׁשּוִּ ְבֵבּה passiv pǝʽal i tredje singularis maskulinum, med) ְׁשוִּ  som subjekt), men det, der לִּ

bør læses (qǝre) er יו ְבֵבּה .(paʽʽel i tredje pluralis maskulinum) ַׁשּוִּ  er så objekt, og subjektet er לִּ

upersonligt “de”/“man” eller uspecificerede himmelske væsner. Det samme gælder for flertalsfor-

men ְיַטֲעמּוֵנּה i næste del af verset (paʽʽel af en rod med laryngal som andenradikal; med objektssuf-

fiks). Verset gentager i øvrigt delvist sætninger fra kapitel 4 (se f.eks. 4,29-30). Bemærk, hvordan ה 

kan bevares i imperfektum hafʽel (ֵקים  dette verbum forekommer også – ה andre gange forsvinder ;ְיהָׂ

i formen ים ֵקים se 3.4.3.6). Objektet for ,ְיקִּ ְצֵּבה) -markeres med l ְיהָׂ י יִּ -med interrogativt prono ְלַמן־דִּ

men plus relativpartikel; “den, som han vil, oprejser han…”). ֲעַליּה, qǝre uden yod. Suffikset viser 

tilbage til ׁשָׂ א  .ַמְלכּות ֲאנָׂ

Dan 5,22 

׃ ה ְיַדֶ֫ ְעּתָׂ ל־ְדנָׂ י כָׂ בֵ ל דִּ ל־ק  ְך ּכָׂ ְבבָׂ א ַהְׁשֵּפְלְּת לִּ  ְוַא ְנְּת ה ְּבֵרּה ֵּבְלַׁשאַצר לָׂ

-Ud .(hafʽel) ַהְׁשֵּפְלְּת  der er subjekt for ,ַאְנְּת ה fungerer som vokativisk apposition til ְּבֵרּה ֵּבְלַׁשאַצר

trykket י ֵבל דִּ ל־ק   oversættes meget mundret som “selv om” i den autoriserede oversættelse, men ּכָׂ

egentlig betyder udtrykket normalt “fordi”, og her går det på grunden til, at kongen burde have yd-

myget sig. Bemærk, hvordan endelsen i perfektum i anden singularis maskulinum kan skrives på to 

forskellige måder ( ַהְׁשֵּפְלְּת og  ְָׂיַדֶ֫ ְעּת). 

Dan 5,23 

ְתרֹוַמֶ֫ ְמּתָׂ  ֵר א־ְׁש ַמיָׂ א הִּ  ְוַעל מָׂ

ן ְּבהֹון  ַתֶ֫ יִּ א ׁשָׂ ְך ַחְמרָׂ תָׂ ְך ּוְלֵחנָׂ תָׂ נָׂ יְך ֵׁשְגלָׂ מָׂ יְך ְוַא ְנְּת ה ְוַרְבְרבָׂ דָׂ י־ַבְיֵתּה ַהְיתִּ יו קָׂ אַניָׂ א דִּ  ּוְלמָׂ

ין ַׁשַּבֶ֫ ְחּתָׂ  ְדעִּ א יָׂ ין ְולָׂ ְמעִּ א־ׁשָׂ ַזֶ֫ יִּ ן ְולָׂ א־חָׂ י לָׂ א דִּ א ְוַאְבנָׂ עָׂ א אָׂ א ַפְרְזלָׂ ׁשָׂ א ְנחָׂ א־ְוַדֲהבָׂ ֵהי ַכְסּפָׂ  ְוֵלאלָׂ

׃ א ַהַדֶ֫ ְרּתָׂ ְך ֵלּה לָׂ תָׂ ל־א ְרחָׂ יֵדּה ְוכָׂ ְך ּבִּ ְׁשְמתָׂ י־נִּ א דִּ הָׂ  ְוֵלאלָׂ

ְמ  ְתרֹוַמֶ֫ ּתָׂ הִּ  er en speciel konjugation, der kaldes hitpolal, af roden רום. Den midterste del af verset 

gentager delvist ord og vendinger fra tidligere i kapitlet (Dan 5,2-4). י־ַבְיֵתּה אַניָׂ א דִּ -er objekt mar ְלמָׂ
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keret med l- for יו -Bemærk pluralisendelsen på et participi .(med upersonligt “de” som subjekt) ַהְיתִּ

um af en rod med svag tredjeradikal (ן יִּ ַתֶ֫ ן og ׁשָׂ יִּ ַזֶ֫ א Sidste halvdel af verset (fra .(חָׂ א־ְוַדֲהבָׂ ֵהי ַכְסּפָׂ  (ְוֵלאלָׂ

består af to modstillede sætninger, hver indledt med et objekt markeret med præpositionen l-. Ob-

jektet i den første af disse sætninger er en konstruktforbindelse med en lang række absolutusled 

(“guder af sølv og guld osv.”), yderligere bestemt ved en relativsætning med negerede participier 

(“som ikke ser osv.”), og først bagefter kommer verbet ( ְָׂחּת  Objektet i den anden sætning er .(ַׁשַּבֶ֫

bestemt ved hjælp af den bestemte artikel (א הָׂ  plus en relativsætning, og det hele efterfølges af (ֵלאלָׂ

verbet til allersidst ( ְָׂרּת -med til relativ ֵלּה paʽʽel; negeret). Ifølge de masoretiske accenter hører ;ַהַדֶ֫

sætningen, dvs. der er to nominalsætninger i relativsætningen: “i hvis hånd din livsånde (er), og for 

hvem alle dine veje (er) (= og som alle dine veje tilhører)”. Apparatet i BHS overvejer, om ֵלּה i ste-

det hører med til det følgende; i så fald er der i relativsætningen to subjekter med samme prædikat, 

“i hvis hånd din livsånde og dine veje (er)”, og ֵלּה er så en genoptagelse af objektet (“den Gud, i 

hvis hånd…, ham har du ikke…”). 

Dan 5,24 

ה ְרׁשִּ ים׃ א ְדנָׂ בָׂ א ּוְכתָׂ א דִּ י־ְידָׂ ַיַח  ַּפּסָׂ י ְׁשלִּ מֶ֫ ֹוהִּ דָׂ ן־ק  ן מִּ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

Både  ַיַח ים og ְׁשלִּ ַיַח  er passiv af grundstammen i perfektum. Vokaliseringen af ְרׁשִּ  i BHS, som ְׁשלִּ

gengiver Leningradkodekset, er mystisk med to a-vokaler til sidst; man forventer bare י ַח ְׁשלִּ . 

Dan 5,25 

א דִּ י ְרׁשִּ ים ְמֵנא ְמֵנא ְּתֵקל ּוַפְרסִּ ין׃ בָׂ  ּוְדנָׂ ה כְ תָׂ

Begyndelsen af verset er en nominalsætning med ה א som subjekt og ְדנָׂ בָׂ -som prædikat, der be ְכתָׂ

stemmes ved en relativsætning (ים י ְרׁשִּ ים ;דִּ  er passiv som i 5,24). De mystiske udtryk til sidst kan ְרׁשִּ

i sig selv tolkes som forskellige møntenheder, men de kan også forbindes med forskellige verbal-

rødder, der bruges i udlægningen i de følgende vers. ַפְרסִּ ין er pluralis af ְּפֵרס. 

Dan 5,26 

א  ְלתָׂ ה ְּפַׁשר־מִּ  ְדנָׂ

 ְמֵנא 

ְך ְוַהְׁשְלַמ ּה׃ א ַמְלכּותָׂ הָׂ לָׂ ה־א   ְמנָׂ
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Først samme type nominalsætning som i foregående vers. I א הָׂ לָׂ ה־א  -er verbum og subjekt forbun ְמנָׂ

det med maqqef. Objektet er ְך  og samme ord vises der tilbage til med suffikset på det andet ,ַמְלכּותָׂ

verbum, til sidst i verset (ַהְׁשְלַמ ּה, hafʽel). 

Dan 5,27 

 ְּתֵקל 

ְׁשְּתַכֶ֫ ַחְּת ַחּסִּ יר׃ א ְוהִּ  ְּתקִֶּ֫ יְלּתָׂ ה ְבמ  אַזנְ יָׂ

ה יְלּתָׂ ַחְּת  er intern passiv af grundstammen, i perfektum anden singularis maskulinum. I ְּתקִֶּ֫ ְׁשְּתַכֶ֫  ses הִּ

igen metatese. Læg mærke til dageš i taw til sidst, som adskiller denne anden singularis maskuli-

num fra den tilsvarende tredje singularis femininum, som vi så i Dan 5,11 (ַחת ְׁשְּתַכֶ֫  ,Det skyldes .(הִּ

at taw-endelsen i anden singularis egentlig stod lige op ad den foregående konsonant – det sidste a 

er et indskud, der skal lette udtalen. 

Dan 5,28 

 ְּפֵרס 

רָׂ ס׃ ַדי ּופָׂ יַבת ְלמָׂ יהִּ ְך וִּ יַסת ַמְלכּותָׂ  ְּפרִּ

Igen ser vi to tilfælde af intern passiv perfektum, denne gang i tredje singularis femininum (יַסת  ְּפרִּ

og יַבת י bemærk, hvordan yod med šǝwa trækkes sammen med det foregående “og” til ;ְיהִּ  Det .(וִּ

sidste ā i רָׂ ס  .skyldes pausa ּופָׂ

Dan 5,29 

א  יט ַּתְלּתָׂ ֵוא ַׁשלִּ ה  י־ל  י דִּ ֶ֫ זּו ֲעלֶ֫ ֹוהִּ א ַעל־ַצְּואֵרּה ְוַהְכרִּ י־ַדֲהבָׂ כָׂ א דִּ א ְוַה ְמ ונִּ נָׂ ֵיאל ַאְרְגוָׂ נִּ ן ֲאַמר ֵּבְלַׁשאַצר ְוַהְלּבִֶּ֫ יׁשּו ְלדָׂ ֵּבאַדֶ֫ יִּ

 ְּבַמְלכּותָׂ א׃

Her kommer så kongens reaktion på Daniels udlægning af hændelsen. Læg mærke til de to forskel-

lige måder at stave en hafʽel i tredje pluralis maskulinum, med og uden yod (יׁשּו זּו og ַהְלּבִֶּ֫ ֶ֫  .(ַהְכרִּ

Egentlig står der i starten af verset bare, at kongen “sagde” eller “talte”, og så gjorde “de” (implicit 

subjekt) sådan og sådan; meningen er måske nok, som den autoriserede oversættelse udtrykker det, 

at kongen befalede, at de skulle gøre det, men den aramæiske udtryksmåde fremhæver mere, at de 

faktisk gjorde det. Verbet זּו ֶ֫ י plus en על følges af præpositionen ַהְכרִּ  sætning, “de forkyndte om-דִּ

ham, at han…”. Imperfektumsformen ֵוא ה  י i ל   sætningen må oversættes som fremtid i fortiden eller-דִּ

en form for fortidig modalitet (med dansk “skulle være”). 



121 
 

Dan 5,30 

א ְקטִּ יל ֵּבְלאַׁשצַ ר ַמְלּכָׂ א ַכְשדָׂ יאָׂ ׃  ֵּבּה ְּבֵליְליָׂ

אֵּבּה  ְּבֵליְליָׂ  = “i den, i natten”, dvs. “i netop dén nat, den selvsamme nat”. יל  .er igen intern passiv ְקטִּ

Bemærk, at kongens navn her staves lidt anderledes, end vi har været vant til, med ’alef før šin i 

stedet for efter. I  ָׂיא ה) markerer qǝre, at yod ikke skal udtales ַכְשדָׂ אָׂ  .(ַכְשדָׂ

Dan 6,1 

ין ְוַתְרֵּת ין׃ ּתִּ ין ׁשִּ א ְּכַבר ְׁשנִּ ׁש מָׂ דָׂ יאָׂ ַקֵּבל ַמְלכּותָׂ ְריֶָׂ֫ ו   ְודָׂ

יאָׂ  דָׂ יאָׂ  har samme type qǝre som מָׂ  osv. betyder egentlig “som søn af ְּכַבר i Dan 5,30. Udtrykket ַכְשדָׂ

… år”, dvs. “da han var … år gammel” (samme udtryksmåde som på hebraisk). 

Dan 6,2 

ל־ַמְלכּותָׂ א׃ ֹון ְּבכָׂ ה  י ל  ין דִּ ְשרִּ ה ְוע  א ְמאָׂ א לַ ֲא ַחְׁשַדְרְּפַניָׂ ים ַעל־ַמְלכּותָׂ ׁש ַוֲהקִּ ְריֶָׂ֫ ו  ם דָׂ דָׂ  ְׁשַפר ק 

De to første verber i verset er sideordnede med “og” på aramæisk: “Det behagede Dareios (egentlig: 

foran Dareios), og han udnævnte…”, men i en oversættelse kan man gøre det andet verbum til en 

infinitiv: “Det behagede Dareios at udnævne”, eller han “besluttede at udnævne”. Objektet markeres 

med præpositionen l- (ין ְשרִּ ה ְוע  א ְמאָׂ  med tilknyttet relativsætning). Imperfektumsformen ,לַ ֲא ַחְׁשַדְר ְּפַניָׂ

ֹון ה  -i relativsætningen udtrykker fremtid/modalitet i fortiden (“skulle være”; husk det særlige l ל 

præfiks i dette verbum, og o-vokalen i endelsen pga. den svage tredjeradikal; ֹון ה   .(læhæwon = ל 

Dan 6,3 

זִּ ק׃ ֵוא נָׂ ה  א־ל  א לָׂ א ּוַמְלּכָׂ ין ְלהֹון ַטְעמָׂ ֲהבִּ ֵלין יָׂ א אִּ ֹון ֲאַחְׁשַדְרְּפַניָׂ ה  י־ל  ְּנהֹון דִּ ֵיאל ַחד־מִּ נִּ י דָׂ תָׂ א דִּ ין ְּתלָׂ ְרכִּ ְּנהֹון סָׂ א מִּ  ְוֵעֶ֫ לָׂ

Efter ְּנהֹון א מִּ ים må man underforstå “var der” eller “skulle der være”, eller verbet ְוֵעֶ֫ לָׂ  må læses ֲהקִּ

med fra 6,2, så det også har תָׂ א ין ְּתלָׂ ְרכִּ ְּנהֹון) som objekt. Den første relativsætning סָׂ ֵיאל ַחד־מִּ נִּ י דָׂ  er (דִּ

en nominalsætning – ord for ord: “(tre rigsråder,) som Daniel en af dem”, dvs. “hvoraf Daniel var 

den ene”. I den næste relativsætning viser י ין) også tilbage til de tre rigsråder דִּ ְרכִּ -og de genopta ,(סָׂ

ges i suffikset på ְלהֹון (suffikset er “overflødigt” fra et dansk oversættelsessynspunkt). Igen er der en 

fortidig imperfektumsform i en relativsætning, denne gang kombineret med et participium 

ין) ֲהבִּ ֹון...יָׂ ה   til udtryk for noget, der skulle ske gentagne gange, dvs. habituelt: helt ordret “…tre (ל 

rigsråder…, til hvem disse satrapper skulle være givende besked”, dvs. “…, som disse satrapper 

løbende skulle holde underrettet”. Bemærk forskellen på verbalformen ֹון ה  -være”, med det karak“) ל 
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teristiske l-præfiks i imperfektum) og så ְלהֹון (præpositionen l- med suffiks). Sidst i verset kommer 

endnu en imperfektumsform af “være” med participium (ק זִּ ֵוא נָׂ ה   Imperfektum betegner her igen .(ל 

nok modalitet i fortiden, og kombinationen med participiet markerer igen noget gentagent, hvilket 

kan være svært at gengive på dansk i sammenhængen: “og (så; dvs. når der løbende blev aflagt rap-

port) skulle kongen ikke lide skade”. 

Dan 6,4 

א ֵּבּה  ירָׂ י רּוַח ַיּתִּ ֵבל דִּ ל־ק  א ּכָׂ א ַוֲאַחְׁשַדְרְּפַניָׂ ְרַכיָׂ ְתַנַצח ַעל־סָׂ א מִּ ה ֲהוָׂ ֵיאל ְדנָׂ נִּ ן דָׂ ַדֶ֫ יִּ  א 

ל־ַמְלכּותָׂ א׃ מּוֵתּה ַעל־ּכָׂ ית ַלֲהקָׂ א ֲעׁשִּ  ּוַמְלּכָׂ

ית  er formelt et passivt participium, men ordet/roden bruges i bibelsk aramæisk kun her. Det kan ֲעׁשִּ

gengives som “havde i sinde” og følges af en infinitiv, מּוֵתּה  ,Husk .(hafʽel af en “hul” rod) ַלֲהקָׂ

hvordan infinitiver af de afledte stammer ændrer deres ā-endelse til -ut, når der kommer objektssuf-

fiks på. 

Dan 6,5 

א  ַצד ַמְלכּותָׂ יֵ אל מִּ נִּ ה ְלדָׂ חָׂ ה ְלַהְׁשּכָׂ לָׂ ן עִּ ַעֶ֫ יִּ א ֲהוֹו בָׂ א ַוֲאַחְׁשַדְרְּפַניָׂ ְרַכיָׂ ן סָׂ ַדֶ֫ יִּ  א 

י׃ ְׁשְּתַכֶ֫ ַחת ֲעלֶ֫ ֹוהִּ א הִּ ה לָׂ יתָׂ לּו ּוְׁשחִּ ל־ׁשָׂ י־ְמֵהיַמן הּוא ְוכָׂ ֵבל דִּ ל־ק  ה ּכָׂ חָׂ ין ְלַהְׁשּכָׂ ְכלִּ א־יָׂ ה לָׂ יתָׂ ה ּוְׁשחִּ לָׂ ל־עִּ  ְוכָׂ

I ן יִּ ַעֶ֫  bemærkes endelserne i henholdsvis perfektum tredje pluralis maskulinum og participium i ֲהוֹו בָׂ

pluralis på rødder med svag tredjeradikal. ן יִּ ַעֶ֫  følges af en infinitiv i hafʽel med foranstillet objekt בָׂ

ה) חָׂ ה ְלַהְׁשּכָׂ לָׂ ן I .(עִּ יִּ ַעֶ֫  bruges participiet sammen med en form af “være”, der placerer participiets ֲהוֹו בָׂ

indhold i fortiden, men i anden del af verset bruges et participium alene, men stadig i fortidig sam-

menhæng (ין ְכלִּ ין .(יָׂ ְכלִּ ה) følges af samme infinitiv som tidligere i verset יָׂ חָׂ  og infinitiven tager ,(ְלַהְׁשּכָׂ

ה יתָׂ ה ּוְׁשחִּ לָׂ ל־עִּ ל som objekt. Kombinationen af ordene כָׂ א og ּכָׂ  ”udtrykker betydningen “ikke noget לָׂ

(“enhver anklage osv. kunne de ikke finde” = “de kunne ikke finde noget at anklage ham for osv.”; 

tilsvarende til sidst i verset). ְמֵהיַמן, se Dan 2,45c. Metatesen i verbet ַחת ְׁשְּתַכֶ֫ -må snart være vel הִּ

kendt (det er femininum singularis, selvom der er to subjekter, ה יתָׂ לּו ּוְׁשחִּ ל־ׁשָׂ  .(כָׂ
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Dan 6,6 

ין  ְמרִּ ֵלְך אָׂ א אִּ ְבַריָׂ ן ג   א  ַדֶ֫ יִּ

ֵה ּה׃ לָׂ ת א  י ְּבדָׂ ֵה ן ַהְׁשַּכֶ֫ ְחנָׂ ה ֲעלֶ֫ ֹוהִּ לָׂ א לָׂ ל־עִּ ה ּכָׂ יֵ אל ְד נָׂ נִּ א ְנַהְׁשַּכח ְלדָׂ י לָׂ  דִּ

י  skal nok oversættes ְנַהְׁשַּכח indleder her direkte tale og kan udelades i oversættelsen. Imperfektum דִּ

modalt med “kan finde”. Sidste del af verset indledes med ֵהן -men vi har fundet imod ham (no“ ,לָׂ

get) i hans guds lov (dvs. noget i hans gudsdyrkelse, som vi kan bruge imod ham)”. 

Dan 6,7 

ין ֵלּה  ְמרִּ א ְוֵכן אָׂ ֵלן ַהְרגִֶּ֫ ׁשּו ַעל־ַמְלּכָׂ א אִּ א ַוֲאַחְׁשַדְרְּפַניָׂ ְרַכיָׂ ן סָׂ  א  ַדֶ֫ יִּ

יִּ י׃ ין ח  ְלמִּ א ְלעָׂ ׁש ַמְלּכָׂ ְריֶָׂ֫ ו   דָׂ

Bemærk skiftet fra perfektum (ַהְרגִֶּ֫ ׁשּו, hafʽel) til participium i “sige”-verbet. א ׁש ַמְלּכָׂ ְריֶָׂ֫ ו   fungerer דָׂ

vokativisk i forbindelse med imperativen יִּ י  .i den formelle hilsen til kongen ח 

Dan 6,8 

ר  סָׂ ה א  פָׂ א ּוְלַתקָׂ ם ַמְלּכָׂ ה ְקיָׂ מָׂ א ְלַקיָׂ תָׂ א ּוַפֲחוָׂ א ַהדָׂ בְ ַריָׂ א ַוֲאַחְׁשַדְרְּפַניָׂ ְגַניָׂ א סִּ ְרֵכי ַמְלכּותָׂ ַעֶ֫ טּו ּכ  ל סָׂ ְתיָׂ  אִּ

תָׂ א׃ וָׂ ְתְרֵמא ְלג ב ַאְריָׂ א יִּ ְך ַמְלּכָׂ ּנָׂ ֵהן מִּ ין לָׂ תִּ ין ְּתלָׂ ׁש ַעד־יֹומִּ נָׂ א  ּה ו  לָׂ ל־א  ן־ּכָׂ עּו מִּ ְבעֵ ה בָׂ י־יִּ ל־דִּ י כָׂ  דִּ

Perfektumsformen טּו ַעֶ֫ ְתיָׂ -oversættes som del af den direkte tale bedst som førnutid. Husk, at kon אִּ

jugationer med h- også optræder med ’alef som her i ’itpaʽʽal = hitpaʽʽal (vokalen før anden radikal 

er lang, fordi sidstnævnte er ע, som ikke kan få dageš). Verbet følges af en længere række subjekter 

og dernæst en infinitiv (ה מָׂ א) paʽʽel, se 3.4.3.6), der på sin side følges af et objekt ;ְלַקיָׂ ם ַמְלּכָׂ  et ,ְקיָׂ

“kongedekret”, et “kongeligt dekret”). Den autoriserede oversættelse opfatter א  som subjekt for ַמְלּכָׂ

infinitiven og gengiver det med en modal “at”-sætning (“at kongen bør træffe beslutning…”). Der-

næst kommer endnu en infinitiv (ה פָׂ ר) igen paʽʽel) med et objekt ;ְלַתקָׂ סָׂ י der udfoldes i en ,(א  -דִּ

sætning (“at…”). Bemærk, at udtrykket עּו ְבֵעה בָׂ ן følges af præpositionen יִּ  selvom man på dansk) מִּ

her måske hellere ville sige “til” som i den autoriserede oversættelse; på aramæisk er pointen, at 

man beder om noget “fra” én). Hele udtrykket fra י ל־דִּ א til כָׂ ְך ַמְלּכָׂ ּנָׂ ֵהן מִּ ְתְרֵמא er subjekt for verbet לָׂ  יִּ

(“enhver, som…, skal kastes…”). ֵהן א må her gengives med “bortset fra”; det לָׂ  der står lidt ,ַמְלּכָׂ

længere henne, fungerer som vokativisk apposition til suffikset i ְך ּנָׂ  .מִּ
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Dan 6,9 

ְעֵד א׃ א ת  י־לָׂ ַרס דִּ ַדי ּופָׂ ת־מָׂ ה ְּכדָׂ יָׂ א ְלַהְׁשנָׂ י לָׂ א דִּ בָׂ ם ְּכתָׂ ְרׁש  א ְותִּ רָׂ סָׂ ים א  א ְּתקִּ  ְּכעַ ן ַמְלּכָׂ

Her bruges to gange imperfektum, ים ם og ְּתקִּ ְרׁש   som vel skal forstås som jussiv, selvom man ikke) תִּ

kan se det formelt), frem for imperativ, måske som udtryk for respekt for kongen. ה יָׂ א ְלַהְׁשנָׂ י לָׂ  ,דִּ

“som ikke (er) til at ændre” (med infinitiv i hafʽel), dvs. “som ikke kan ændres”. Bemærk, at roden 

 her optræder i hafʽel, mens den var i paʽʽel i 6,8; betydningen må være mere eller mindre den קום

samme. ְעֵד א א ת  י־לָׂ ַרס דִּ ַדי ּופָׂ ת־מָׂ  i overensstemmelse med Mediens og Persiens lov, som ikke“ = ְּכדָׂ

forsvinder/går væk (dvs. kan laves om)”. Præfikser på verber, der begynder med laryngal, har nor-

malt a-vokal, men ved verber, der også har svag tredjeradikal, bliver præfiksvokalen til æ som i 

ְעֵד א  .ת 

Dan 6,10 

רָׂ א׃ סָׂ א  א ו  בָׂ ׁש ְרַׁשם ְּכתָׂ ְריֶָׂ֫ ו  א דָׂ ה ַמְלּכָׂ ֵבל ְדנָׂ ל־ק   ּכָׂ

De kongelige embedsmænds indlæg er slut, og her kommer så kongens reaktion. 

Dan 6,11 

א ַעל ְלַבְיֵתּה  בָׂ ים ְּכתָׂ י־ְרׁשִּ י ְיַדע דִּ ֵיאל ְּכדִּ נִּ  ְודָׂ

ֵבל  ל־ק  ֵהּה ּכָׂ לָׂ ם א  דָׂ י ּוְמַצֵלא ּומֹוֵדא ק  ְרכֶ֫ ֹוהִּ ֵרְך ַעל־ּבִּ א הּוא ּבָׂ ה ְביֹומָׂ תָׂ ין ְּתלָׂ ְמנִּ ם ְוזִּ ד ְירּוְׁשל  יֵתּה נ ֶ֫ ג  לִּ ן ֵלּה ְּבעִּ יחָׂ ין ְּפתִּ ְוַכּוִּ

ן־ַקְדַמת ְדנָׂ ה׃ ֵבד מִּ א עָׂ י־ֲהוָׂ  דִּ

Tidsbisætningen (א בָׂ ים ְּכתָׂ י־ְרׁשִּ י ְיַדע דִּ ֵיאל står mellem subjektet (ְּכדִּ נִּ  og den første hovedsætnings דָׂ

verbum ַעל. Verbet ידע i perfektum må her markere et punktuelt “få at vide”, ikke bare “vide”; beg-

ge betydninger ligger i verbet ligesom på hebraisk. ים -er intern passiv af grundstammen i perfek ְרׁשִּ

tum tredje singularis maskulinum (eller passivt participium; de to former er ens). ַעל er perfektum af 

roden עלל (se 3.4.3.8). Fra ין ם til ְוַכּוִּ  har vi en nominalsætning, “og åbne vinduer (var der) for ְירּוְׁשל 

ham på hans førstesal i retning mod Jerusalem”, dvs. dét havde han på sin førstesal. ין -er femini ַכּוִּ

num på trods af den maskuline pluralisendelse; det kan man se på endelsen på det tilknyttede passi-

ve participium (ן יחָׂ -De aktive participier i sidste del af verset markerer habituel, gentagen hand .(ְּפתִּ

ling (hvad han plejede at gøre): ֵרְך ֵבד og ּבָׂ  er hafʽel (af en rod מֹוֵדא er paʽʽel, og ְמַצֵלא ,er pǝʽal עָׂ

med yod som førsteradikal, se 3.4.3.5). Det sidste participium, ֵבד י som er del af ,עָׂ ֵבל דִּ ל־ק  -ּכָׂ

sætningen, optræder sammen med en form af “være”; man kan eventuelt gengive perfektumsformen 
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א -som førdatid, hvilket i kombination med participiet kan gengives med “havde plejet at gøre så ֲהוָׂ

dan”. 

Dan 6,12 

ֵה ּה׃ לָׂ ם א  דָׂ ְתַחַּנן ק  עֵ א ּומִּ ֵיאל ּבָׂ נִּ ֵלְך ַהְרגִֶּ֫ ׁשּו ְוַהְׁשַּכֶ֫ חּו ְלדָׂ א אִּ ְבַריָׂ ן ג   א  ַדֶ֫ יִּ

Objektet for ַהְׁשַּכֶ֫ חּו markeres med l- og følges af to participier (ְתַחַּנן עֵ א ּומִּ -der på dansk kan gen ,(ּבָׂ

gives f.eks. med en “mens”-sætning som i den autoriserede oversættelse (“…mens han bad…”) 

eller med en “i færd med”-konstruktion plus infinitiv (“de fandt Daniel i færd med at bede…”). 

Dan 6,13 

א  ר ַמְלּכָׂ סָׂ א ַעל־א  ם־ַמְלּכָׂ דָׂ ין ק  ְמרִּ ֶ֫ יבּו ְואָׂ ן ְקרִּ  ּבֵ אַדֶ֫ יִּ

א  ותָׂ ְתְרֵמא ְלגֹוב ַאְריָׂ א יִּ ְך ַמ ְלּכָׂ ּנָׂ ֵהן מִּ ין לָׂ תִּ ין ְּתלָׂ ׁש ַעד־יֹומִּ נָׂ א  ּה ו  לָׂ ל־א  ן־ּכָׂ ְבעֵ ה מִּ י־יִּ ׁש דִּ נָׂ ל־א  י כָׂ ר ְרַׁשֶ֫ ְמּתָׂ דִּ סָׂ א א   ֲהלָׂ

ַמר  ֵנה ַמְלּכָׂ א ְואָׂ  עָׂ

ְעֵד א׃ א ת  י־לָׂ ַרס דִּ ַדי ּופָׂ ת־מָׂ א ְּכדָׂ ְלתָׂ א מִּ יבָׂ  ַיצִּ

-er et verbum af den type, der tager i/e-vokal i anden stavelse i perfektum (de fleste manuskrip קרב

ter skriver ordet uden yod her, בּו ֶ֫  Embedsmændenes indlæg begynder med den interrogative .(ְקרִּ

partikel. Det meste af det følgende gentager i lidt afvigende form Dan 6,8-9. Bemærk, at BHS føl-

ger Leningradkodekset og skriver א ותָׂ א uden vokal under waw; der burde stå ַאְריָׂ תָׂ וָׂ  som i mange ַאְריָׂ

andre manuskripter. Kongens svar til sidst i verset er en nominalsætning: א ְלתָׂ א (er) מִּ יבָׂ  ,Bemærk .ַיצִּ

at א i א ְלתָׂ א er den bestemte artikel, mens det i מִּ יבָׂ  markerer femininum af et adjektiv (hvor man ַיצִּ

oftere har et ה). 

Dan 6,14 

א  ם ַמְלּכָׂ דָׂ ין ק  ְמרִּ ן ֲענֹו ְואָׂ  ּבֵ אַדֶ֫ יִּ

י ְרַׁשֶ֫ ְמּתָׂ  א דִּ רָׂ סָׂ א ְטֵעם ְוַעל־א  א־שָׂ ם ֲעלָׂ יְך ַמְלּכָׂ י ְיהּוד לָׂ א דִּ לּותָׂ ן־ְּבֵני גָׂ י מִּ ֵיאל דִּ נִּ י דָׂ  דִּ

עּוֵת ּה׃ ֵעא ּבָׂ א ּבָׂ ה ְּביֹומָׂ תָׂ ין ְּתלָׂ ְמנִּ  ְוזִּ

Det første י י i verset introducerer bare direkte tale og behøver ikke at blive oversat. Det andet דִּ  er דִּ

relativt: “Daniel, som (er) fra eksilets sønner (= en af de eksilerede)…”. Det tredje י  knytter blot דִּ

א לּותָׂ י Det fjerde .ְיהּוד sammen med ְּבֵני גָׂ י ְרַׁשֶ֫ ְמּתָׂ ) indleder en meget kort relativsætning דִּ  Læg .(דִּ
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mærke til ordet ְטֵעם, som har mange betydninger (se ordlisten). Her er meningen nok “agt, respekt”: 

Daniel “har ikke placeret (= givet; roden er שים, se 3.4.3.6) agt på dig og på…”. 

Dan 6,15 

ְׁשַּתַדר  א מִּ א ֲהוָׂ ְמׁשָׂ ֵלי ׁשִּ עָׂ בּוֵתּה ְוַעד מ  ל ְלֵׁשיזָׂ ם ּבָׂ ֵיאל שָׂ י ְועַ ל דָׂ נִּ יא ְּבֵאׁש ֲעלֶ֫ ֹוהִּ א ְׁשַמע ַשגִּ ְלתָׂ י מִּ א ְּכדִּ ן ַמְלּכָׂ ַדֶ֫ יִּ א 

לּוֵת ּה׃  ְלַהצָׂ

א  optræder uden for sætningsstrukturen (casus pendens). Kongen er implicit subjekt for verbet ַמְלּכָׂ

י i ְׁשַמע א sætningen (med-ְּכדִּ ְלתָׂ י som objekt), og der henvises også til kongen i suffikset på מִּ ֹוהִּ  .ֲעלֶ֫

Udtrykket י ֹוהִּ יא ְּבֵאׁש ֲעלֶ֫  betyder direkte oversat “det var meget ondt på ham”, dvs. “det plagede ַשגִּ

ham meget”. בּוֵתּה ל ְלֵׁשיזָׂ ם ּבָׂ ֵיאל שָׂ נִּ  og på Daniel satte han sind til at redde ham”, dvs. “han“ ,ְוַעל דָׂ

besluttede sig for at…”. בּוֵתּה ְׁשַּתַדר se Dan 3,15 og 3,17. I ,ְלֵׁשיזָׂ א har vi igen metatese; brugen af מִּ  ֲהוָׂ

plus participium markerer noget vedvarende i fortiden. Roden i לּוֵתּה -bemærk igen ut) נצל er ַהצָׂ

endelsen på infinitiv af afledte konjugationer, når der kommer suffiks på). 

Dan 6,16 

א  ין ְלַמְלּכָׂ ְמרִּ א ְואָׂ ֵלְך ַהְרגִֶּ֫ ׁשּו ַעל־ַמְלּכָׂ א אִּ ְבַריָׂ ן ג   ֵּבאַדֶ֫ יִּ

יָׂ ה׃ א ְלַהְׁשנָׂ ֵק ים לָׂ א ְיהָׂ י־ַמְלּכָׂ ר ּוְקיָׂ ם דִּ סָׂ ל־א  י־כָׂ ַרס דִּ ַדי ּופָׂ ת ְלמָׂ י־דָׂ א דִּ  ַדע ַמְלּכָׂ

א .se 3.4.3.5 ,ַדע י .bruges vokativisk ַמְלּכָׂ ַרס דִּ ַדי ּופָׂ ת ְלמָׂ י־דָׂ  ,at (det er) lov for Medien og Persien“ = דִּ

at…”. ה יָׂ ר ּוְקיָׂ ם er prædikat for (jf. Dan 6,9) ְלַהְׁשנָׂ סָׂ ל־א   .der defineres af en relativsætning ,כָׂ

Dan 6,17 

א  תָׂ וָׂ י ַאְריָׂ א דִּ ּבָׂ ֵיאל ּוְרמֹו ְלג  נִּ יו ְלדָׂ א ֲאַמר ְוַהְיתִּ ן ַמְלּכָׂ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

ֵיאל  ַמ ר ְלדָׂ נִּ א ְואָׂ ֵנה ַמְלּכָׂ  עָׂ

ּנָׂ ְך׃ א הּוא ְיֵׁשיְזבִּ ירָׂ ְתדִּ ַלח־ֵלּה ּבִּ י ַא ְנְּת ה ּפָׂ ְך דִּ הָׂ לָׂ  א 

Angående kombinationen יו יו .se det lignende udtryk i Dan 5,29 ,ֲאַמר ְוַהְיתִּ  ,jf. Dan 5,3. Bemærk ,ַהְיתִּ

at der ikke er noget direkte udtrykt objekt for ְרמֹו (med den karakteristiske o-endelse i tredje pluralis 

maskulinum på rødder med svag sidsteradikal); det er selvfølgelig stadig Daniel, der er objekt. Læg 

også mærke til, hvordan “løvekulen” udtrykkes i dette vers, i modsætning til i Dan 6,8 og 6,13 (jf. 

3.3.5). I ְך ּנָׂ  kan man se det n-element, der optræder, når objektssuffikser (ׁשיזב opslagsform) ְיֵׁשיְזבִּ

sættes på imperfektumsformer (her -innā-); derfor er verbet ikke formelt jussiv, selvom den autori-
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serede danske oversættelse gengiver det sådan. Subjektet er ְך הָׂ לָׂ  som bestemmes yderligere ved ,א 

en relativsætning og genoptages med pronominet הּוא umiddelbart før verbet. I relativsætningen er 

objektet markeret med l- (ֵלּה), “overflødigt” i forhold til dansk sprogbrug, der nøjes med at markere 

objektet i selve vores relative “som”. 

Dan 6,18 

יֵ אל׃ נִּ ְׁשֵנא ְצבּו ְּבדָׂ א־תִּ י לָׂ י דִּ נֶ֫ ֹוהִּ ת ַרְבְרבָׂ ְזקָׂ ְזְקֵתּה ּוְבעִּ א ְּבעִּ א ְוַחְתַמ ּה ַמלְ ּכָׂ ּבָׂ ם ג  ַמת ַעל־ּפ  ה ְוש  ן ֲחדָׂ ת א ֶ֫ ב   ְוֵהיתֶָׂ֫ יִּ

ת יִּ ַמת .אתה er passiv hafʽel (hufʽal), perfektum tredje singularis femininum, af den svage rod ֵהיתֶָׂ֫  ש 

er passiv af grundstammen af den “hule” rod שים, igen i perfektum tredje singularis femininum. 

Bemærk den lange vokal i sidste stavelse af ת ְזקָׂ  der viser, at ordet er blevet tolket som femininum ,עִּ

pluralis konstrukt. י  sætningen til sidst i verset kan gengives med “så…”, og imperfektumsformen-דִּ

ְׁשֵנא)  så der ikke skulle ændre sig en ting“ :ְצבּו udtrykker fremtid/modalitet i fortiden; subjekt er (תִּ

med Daniel”, dvs. “så der ikke skulle være noget ved Daniels situation, der ændrede sig”. 

Dan 6,19 

ת  ת ְטוָׂ א ְלֵהיְכֵלּה ּובָׂ ן ֲאַזל ַמְלּכָׂ  א  ַדֶ֫ יִּ

י׃ ְנֵּתּה ַנַדת ֲעלֶ֫ ֹוהִּ י ְוׁשִּ מֶ֫ ֹוהִּ דָׂ ן לָׂ א־ַהְנעֵ ל קָׂ  ְוַדֲחוָׂ

ת ת .”der hænger sammen med ordet for “hus ,(בית) er perfektum af en “hul” rod בָׂ -er et adverbi ְטוָׂ

um. Betydningen af ן  er ukendt; man har gættet på “konkubine” eller “medhustru” (hvor -ān så ַדֲחוָׂ

er femininum pluralis) eller på en form for fødevarer eller underholdning. Det er i hvert fald objekt 

for ַהְנֵעל (roden עלל i hafʽel, med nasalering, jf. 3.4.3.8). Opslagsformen af ְנֵּתּה הֵׁש  er ׁשִּ נָׂ -er per ַנַדת .

fektum af en rod med ens anden- og tredjeradikal, i tredje singularis femininum. I forbindelse med 

dette verbum må præpositionen ַעל oversættes lidt anderledes end sædvanligt. 

Dan 6,20 

תָׂ א ֲאזַ ל׃ וָׂ י־ַאְריָׂ א דִּ ּבָׂ ה ְלג  לָׂ ְתְּבהָׂ א ּוְבהִּ ְגהָׂ א ְיקּום ְּבנָׂ רָׂ ְׁש ּפַ ְרּפָׂ ן ַמְלּכָׂ א ּבִּ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

Brugen af imperfektum her (ְיקּום) er lidt uventet, men måske skal formen forstås parallelt med den 

følgende infinitivkonstruktion som markør af samtidighed med hovedverbet ֲאזַ ל til allersidst i ver-

set; man kan få nuancen frem ved at bruge en “idet”-sætning på dansk: “Idet kongen så stod op ved 

daggry...”. ה לָׂ ְתְּבהָׂ  er hitpǝʽel infinitiv med præpositionen b-, “i skynden sig”, dvs. “idet han ְבהִּ

skyndte sig”. 
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Dan 6,21 

ק  יב ְזעִּ ל ֲעצִּ ֵיאל ְּבקָׂ נִּ א ְלדָׂ ּבָׂ ְקְרֵבּה ְלג   ּוְכמִּ

ֵיאל  נִּ ַמ ר ְלדָׂ ֵנה ַמְלּכָׂ א ְואָׂ  עָׂ

א  א ַחיָׂ הָׂ לָׂ ֵיאל ֲעֵבד א  נִּ  דָׂ

תָׂ א׃ וָׂ ן־ַאְריָׂ ְך מִּ בּותָׂ ל ְלֵׁשיזָׂ א ַהְיכִּ ירָׂ ְתדִּ ַלח־ֵלּה ּבִּ י ַא ְנְּת ה ּפָׂ ְך דִּ הָׂ לָׂ  א 

ְקְרֵבּה -og” plus præpositionen k- plus infinitiv (pǝʽal, med m-præfiks), hvorpå der sidder et suf“ ,ּוְכמִּ

fiks; som på hebraisk kan den slags udtryk bruges, hvor vi på dansk har en tidsbisætning: “Og i 

overensstemmelse med hans nærmen sig”, dvs. “Og da han nærmede sig”.  ִּקְזע  er perfektum af den 

type, der har i/e-vokal i anden stavelse. De foregående ord (יב ל ֲעצִּ ֵיאל ְּבקָׂ נִּ  hører sammen med (ְלדָׂ

dette verbum. I det, kongen siger, kommer der først en tiltale til Daniel med en apposition i form af 

en konstruktforbindelse (א א ַחיָׂ הָׂ לָׂ ֵיאל ֲעֵבד א  נִּ ְך) Derefter kommer et fremhævet subjekt .(דָׂ הָׂ לָׂ  som ,(א 

bestemmes nærmere ved en relativsætning (hvor man igen kan bemærke det fra et dansk synspunkt 

“overflødige” objekt markeret med ֵלּה, jf. Dan 6,17). Så kommer verbet, hvorpå der sidder en inter-

rogativpartikel ( לַה  ְיכִּ ); normalt sidder sådan en spørgsmålsmarkør på det første ord i sætningen, men 

her er subjektet altså pillet ud for sig selv (“Din Gud, som…, mon han har kunnet…”). ל  er igen ְיכִּ

perfektum af i/e-typen; verbet følges af infinitiven ְך בּותָׂ  infinitiv af en afledt stamme med -ut) ְלֵׁשיזָׂ

før objektssuffiks). 

Dan 6,22 

ל  א ַמלִּ ם־ַמְלּכָׂ י  אל עִּ נִּ ן דָׂ ַדֶ֫ יִּ  א 

יִּ י׃ ין ח  ְלמִּ א ְלעָׂ  ַמְלּכָׂ

Bemærk den afvigende vokal i sidste stavelse af אל י  נִּ ֵיאל andre steder skrives det) דָׂ נִּ  sådan står det ;דָׂ

også i dette vers i en del andre manuskripter, oplyser apparatet i BHS). ל  er paʽʽel; husk, at anden ַמלִּ

stavelse kan have enten e- eller i-vokal. Daniel begynder sit svar med den velkendte formelle hilsen 

til kongen. 
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Dan 6,23 

י  א ַחְּבלֶ֫ ּונִּ א ְולָׂ תָׂ וָׂ ם ַאְריָׂ י ְׁשַלח ַמְלֲאֵכּה ּוֲס ַגר ּפ  הִּ לָׂ  א 

א ַעְבֵד ת׃ ה לָׂ א ֲחבּולָׂ מָׂ יְך ַמְלּכָׂ כּו הִּ ְׁשְּתַכֶ֫ ַחת לִּ י ְוַא ף קָׂ דָׂ י זָׂ מֶ֫ ֹוהִּ דָׂ י קָׂ ֵבל דִּ ל־ק   ּכָׂ

I ַחת ְׁשְּתַכֶ֫  ses endnu en gang metatese i en hitpǝʽel. Det er tredje singularis femininum (med den הִּ

særlige vokalisering grundet laryngalen, se Dan 5,11), og subjektet er כּו  fordi foran ham blev“) זָׂ

uskyld fundet for mig”, eller på mere forståeligt dansk “fordi der ikke blev fundet nogen skyld i mig 

i hans øjne”). I יְך מָׂ דָׂ  er qǝre-formen, der skal læses, som vanligt uden yod. I sammenhængen må קָׂ

det nærmest gengives med “over for” eller “mod”. א ה fungerer som vokativ, og ַמְלּכָׂ  er objekt ֲחבּולָׂ

for ַעְבֵדת. Kombinationen af ַאף og negationen må gengives med “heller ikke”. 

Dan 6,24 

א  ּבָׂ ן־ג  ה מִּ קָׂ ֵיאל ֲאַמר ְלַהְנסָׂ נִּ י ּוְלדָׂ יא ְטֵאב ֲעלֶ֫ ֹוהִּ א ַשגִּ ן ַמְלּכָׂ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

ֵה ּה׃ ן ּבֵ אלָׂ י ֵהימִּ ְׁשְּתַכח ֵּבּה דִּ א־הִּ ל לָׂ ל־ֲחבָׂ א ְוכָׂ ּבָׂ ן־ג  ֵיאל מִּ נִּ ַּסק דָׂ  ְוה 

א י er casus pendens, dvs. det foregriber suffikset i ַמְלּכָׂ ֹוהִּ  egentlig) ְטֵאב som sammen med verbet ,ֲעלֶ֫

“være god på”) udgør udtrykket “behage”: “kongen – det var meget godt på ham”, dvs. “det beha-

gede kongen meget”, eller “det kunne kongen rigtig godt lide”. I ה קָׂ ֵיאל ֲאַמר ְלַהְנסָׂ נִּ  markerer ּוְלדָׂ

ֵיאל נִּ ה objektet for infinitiven ְלדָׂ קָׂ  i hafʽel (bemærk nasaleringen i denne særlige סלק roden er ;ְלַהְנסָׂ

rod, jf. 3.4.3.9). Verbet “sige” plus infinitiv markerer som i flere tidligere vers en befaling (kan 

gengives med “sagde, at man skulle…”). Roden סלק optræder også i   ַּסקה , nu i passiv (hufʽal). 

ְׁשְּתַכח -optrådte også i det foregående vers, men nu er det i maskulinum frem for femininum. Kom הִּ

binationen af ל ְׁשְּתַכח ֵּבּה) ”al, enhver”, og negation betyder “ikke nogen“ ,כָׂ א־הִּ ל לָׂ ל־ֲחבָׂ  og der“ ,ְוכָׂ

blev ikke fundet nogen skade på ham”). י  kan forstås enten som konjunktionen “for” eller eventuelt דִּ

som starten på en relativsætning (der viser tilbage til “ham”, der markeres med suffikset i det umid-

delbart foregående ן .(ֵּבּה  .i hafʽel ,אמן er fra roden ֵהימִּ

Dan 6,25 

ּנּון ְּבֵניהֹון ּוְנֵׁשיהֹון  א ְרמֹו אִּ תָׂ וָׂ ֵיאל ּוְלג  ב ַאְריָׂ נִּ י דָׂ י דִּ י־ֲאַכֶ֫ לּו ַקְרצֶ֫ ֹוהִּ ֵלְך דִּ א אִּ ְבַריָׂ יו ג  א ְוַהְיתִּ  ַוֲאַמר ַמְלּכָׂ

ֶ֫ קּו׃ ל־ַגְרֵמיהֹון ַהדִּ א ְוכָׂ תָׂ וָׂ י־ְׁשלִֶּ֫ טּו בְ הֹון ַאְריָׂ א ַעד דִּ ּבָׂ ית ג  א־ְמטֹו ְלַאְרעִּ  ְולָׂ

Kombinationen af ֲאַמר og יו ֵלְך .se Dan 6,17 ,ְוַהְיתִּ א אִּ ְבַריָׂ יו må opfattes som objekt for ג   der som ,ַהְיתִּ

subjekt har et ubestemt “de” eller “man”. Objektet bestemmes yderligere ved en relativsætning, 
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hvor perfektumsformen לּו ֵיאל må gengives med førdatid. I ֲאַכֶ֫ נִּ י דָׂ י דִּ ֹוהִּ  er der foregribende suffiks ַקְרצֶ֫

(jf. 3.3.5). I ְרמֹו ses endnu en gang den o-endelse, som verber med svag tredjeradikal har i tredje 

pluralis maskulinum (subjektet er igen et ubestemt “de” eller “man”). Objektet “dem” markeres på 

aramæisk ikke ved hjælp af et objektssuffiks, men med det selvstændige pronomen, her i formen 

ּנּון  ;ַּבר er ְּבֵניהֹון dertil knyttes så to yderligere objekter (husk at grundformen i ;(se 3.3.1 og 3.3.4.3) אִּ

הַאְנּתָׂ  deres kvinder/koner”, er også speciel: Substantivet “kvinde/kone” hedder i singularis“ ,ְנֵׁשיהֹון , 

men det er ikke overleveret i Bibelen). ְמטֹו er et til eksempel på tredje pluralis maskulinum af et 

verbum med svag tredjeradikal (subjektet er mændene og deres børn og koner). I sammenhæng med 

dette negerede verbum, må י קּו .”gengives med “førend ַעד דִּ ֶ֫  se 3.4.3.8 angående) דקק er fra roden ַהדִּ

fordoblingen af første radikal i hafʽel). Objektet, ל־ַגְרֵמיהֹון -står foran verbet; subjektet er det sam ,כָׂ

me, som udtrykkes eksplicit ved det foregående verbum ְׁשלִֶּ֫ טּו. 

Dan 6,26 

א  ל־ַאְרעָׂ א דִּ י־דָׂ ְא רִּ ין ְּבכָׂ ַניָׂ שָׂ א ְולִּ ַמ יָׂ א א  ל־ַעְמַמיָׂ ׁש ַמְלּכָׂ א ְּכַתב ְלכָׂ ְריֶָׂ֫ ו  ן דָׂ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

ְשגֵ א׃ ְמכֹון יִּ  ְׁשלָׂ

ין ְארִּ  se Dan 2,38a. De to sidste ord i verset er begyndelsen på det budskab, kongen skriver (se Dan ,דָׂ

3,31). 

Dan 6,27 

ֵיאל  נִּ י־דָׂ ֵה ּה דִּ לָׂ ם א  דָׂ ן־ק  ין מִּ ֲחלִּ ין ְודָׂ ֹון זָׂ ְא עִּ ה  י ל  ְלטָׂ ן ַמְלכּותִּ ל־ׁשָׂ ים ְטֵעם דִּ י ְּבכָׂ ַמי שִּ דָׂ ן־ק   מִּ

ֵנּה ַעד־סֹופָׂ א׃ ְלטָׂ ְתַחַּבל ְוׁשָׂ א תִּ י־לָׂ ין ּוַמְלכּוֵתּה דִּ ְלמִּ ם ְלעָׂ א ְוַקיָׂ א ַחיָׂ הָׂ לָׂ י־הּוא א   דִּ

Begyndelsen på verset gentager i lidt ændret form udtrykket fra Dan 3,29. I ין ְאעִּ  er qǝre med yod זָׂ

ין) ְיעִּ ין roden er “hul”), ligesom i ;זָׂ ְארִּ -i foregående vers. Bemærk, hvordan noget vedvarende ud דָׂ

trykkes ved hjælp af participier sammen med en form af “være” (ֹון ה  -husk l-præfikset, der er sær ;ל 

ligt for netop dette verbum, og o-vokalen i endelsen på verber med svag tredjeradikal). Imperfek-

tumsformen ֹון ה   ,må her gengives modalt med “skal”; subjektet er et generelt “de” eller “man” (alle ל 

der er i י ְלטָׂ ן ַמְלכּותִּ ל־ׁשָׂ ֵיאל I .(כָׂ נִּ י־דָׂ ֵהּה דִּ לָׂ י har vi igen et foregribende suffiks før א  י Det følgende .דִּ  i) דִּ

ין ְלמִּ ם ְלעָׂ א ְוַקיָׂ א ַחיָׂ הָׂ לָׂ י־הּוא א   kan forstås relativt eller gengives som konjunktionen “for”. Hvis man (דִּ

gengiver det relativt, kan pronominet הּוא forstås som udtryk for kopula. Der er to prædikater, det 

bestemte udtryk א א ַחיָׂ הָׂ לָׂ ם) og et ubestemt adjektiv ,א  -der yderligere modificeres ved præpositi ,(ַקיָׂ

onsforbindelsen ין ְלמִּ ְתַחַּבל .ְלעָׂ א תִּ י־לָׂ -må opfattes som en nominalsætning: “og hans konge ּוַמְלכּוֵתּה דִּ
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rige (er et kongerige), som ikke…”. Til sidst i verset endnu en nominalsætning: “og hans herre-

dømme (er/varer) indtil enden”. 

Dan 6,28 

תָׂ א׃ וָׂ ן־ַיד ַאְריָׂ ֵיאל מִּ נִּ י ֵׁשיזִּ יב ְלדָׂ א דִּ ְׁשַמיָׂ א ּוְבַאְרעָׂ ְמהִּ ין ּבִּ ין ְותִּ תִּ ֵבד אָׂ ל ְועָׂ ב ּוַמצִּ  ְמֵׁשיזִּ

Subjektet for de tre participier i starten af verset er Gud. ב  er participium af det særlige verbum ְמֵׁשיזִּ

ל som egentlig tilhører den såkaldte šafʽel-konjugation (se kommentar til Dan 3,15). I ,ׁשיזב  ַמצִּ

(hafʽel) er rodens nun assimileret til anden radikal. Det tredje participium ֵבד  tager to ubestemte עָׂ

objekter. י  i anden halvdel af verset kan man igen opfatte relativt (“ham, som…”) eller gengive דִּ

som konjunktionen “for”. I udtrykket א תָׂ וָׂ ן־ַיד ַאְריָׂ  !nok ikke gengives bogstaveligt ַיד skal מִּ

Dan 6,29 

ׁש ּפָׂ ְרסָׂ יאָׂ ׃ ׁש ּוְבַמְלכּות ּכֶ֫ ֹור  ְריֶָׂ֫ ו  ה ַהְצַלח ְּבַמְלכּות דָׂ ֵיאל ְדנָׂ נִּ  ְודָׂ

Roden צלח i hafʽel har to forskellige betydninger, at “give én fremgang/forfremme én” eller selv at 

“opleve fremgang”; her må det være den sidste betydning.  ָׂיא ְרסָׂ ה qǝre ,ּפָׂ אָׂ ְרסָׂ  uden det yod, der ,ּפָׂ

egentlig er skrevet. 

Dan 7,1 

ְׁשְּכֵבּה  זְ ֵוי ֵראֵׁשּה ַעל־מִּ ם ֲחזָׂ ה ְוח  ֵיאל ֵחֶ֫ ל  נִּ ל דָׂ ב  ְך ּבָׂ ה ְלֵבְלאַׁשַצר מ ֶ֫ ל  ְׁשַנת ֲחדָׂ  ּבִּ

א ְכַתב  ְלמָׂ ן ח   ֵּבאַדֶ֫ יִּ

ין ֲאַמ ר׃ לִּ  ֵראׁש מִּ

Bemærk konstruktforbindelsen ה  hvor absolutusleddet er et ,(med præpositionen b- foran) ְׁשַנת ֲחדָׂ

talord (“i år et”). Som teksten står, er både ם ל  ְזֵוי ֵראֵׁשּה og ֵחֶ֫ ה objekter for ח   Den autoriserede .ֲחזָׂ

danske oversættelse opfatter ְזֵוי ֵראֵׁשּה  som del af en selvstændig sætning med et verballed indsat ח 

uden belæg i teksten (men se apparatet i BHS, note b). De sidste ord i verset (ין ֲאַמר לִּ  er (ֵראׁש מִּ

kryptiske og virker overflødige sammenholdt med begyndelsen af næste vers. Som de står, betyder 

de ordret “ords begyndelse/hovedsag sagde han”, dvs. “han begyndte med at sige således” eller må-

ske “her kommer hovedsagen af det, han sagde”. 

 

 



132 
 

Dan 7,2 

ַמר  ֵיאל ְואָׂ ֵנה דָׂ נִּ  עָׂ

א ַרּבָׂ א׃ ן ְלַימָׂ יחָׂ א ְמגִּ א ַוֲארּו ַאְרַּבע רּוֵחי ְׁשַמיָׂ ם־ֵליְליָׂ י עִּ ְזוִּ ֵזה ֲהֵוית ְּבח   חָׂ

Efter de tre indledende ord fortsætter resten af kapitel 7 som Daniels beretning i første person. På 

den måde kan man sige, at kapitel 7 danner en form for overgang fra fortællingerne i tredje person i 

de foregående kapitler i bogen til bogens resterende (hebraiske) kapitler, der også fremstiller Dani-

els syner som beretning i første person (bortset fra et fortællende indskud i tredje person i 10,1). 

Bemærk brugen af verbet “være” sammen med et participium (ֵזה ֲהֵוית א I forbindelsen .(חָׂ ם־ֵליְליָׂ  må עִּ

præpositionen ם  gengives med “om”, afvigende fra den normale oversættelse. Indholdet af synet עִּ

introduceres med interjektionen ן .ֲארּו יחָׂ -er hafʽel participium af en “hul” rod; det har feminin plu ְמגִּ

ralisendelse, der passer til subjektet א  er femininum (רּוַח  af) hvor absolutusleddet ,ַאְרַּבע רּוֵחי ְׁשַמיָׂ

(bortset fra i Dan 2,35b, hvor det er maskulinum). Bemærk, hvordan et feminint substantiv som 

sædvanlig forbindes med et talord, der ligner en maskulin form, hvorimod et maskulint substantiv 

ville være blevet forbundet med et talord med en femininumslignende ā-endelse. Participiet marke-

rer vedvarenhed i den fortidige kontekst i drømmesynet. Objektet markeres med l-. 

Dan 7,3 

ן־דָׂ א׃ א מִּ ן דָׂ ְניָׂ ן־ַימָׂ א ׁשָׂ ְלקָׂ ן מִּ ן סָׂ ן ַרְבְרבָׂ  ְוַאְרַּבע ֵחיוָׂ

Beskrivelsen af synet fortsætter med participier; læg mærke til yod i ן ְניָׂ -rod med svag tredjeradi) ׁשָׂ

kal).  א אדָׂ ן־דָׂ מִּ , egentlig “dette fra dette”, dvs. “fra hinanden”. Der refereres til dyrene, derfor er det 

feminine former, der optræder her og i de følgende vers (ה  .(dyr”, er femininum“ ,ֵחיוָׂ

Dan 7,4 

י־ְנַׁשר ַלּה  ין דִּ א ְכַאְרֵיה ְוַגּפִּ ְיתָׂ  ַקְדמָׂ

יב לַ ּה׃ ׁש ְיהִּ נָׂ יַמ ת ּוְלבַ ב א  קִּ ׁש ה  נָׂ א  ן ּכ  א ְוַעל־ַרְגַלֶ֫ יִּ ן־ַאְרעָׂ ֶ֫ יטּו ַגּפַ יּה ּוְנטִֶּ֫ יַלת מִּ י־ְמרִּ זֵ ה ֲהוֵ ית ַעד דִּ  חָׂ

Første del af verset indeholder to nominalsætninger, hvor der må indsættes dansk “var”; at “(der 

var) ørnevinger for det”, betyder, at “det havde ørnevinger”. א ְיתָׂ  er femininum, bestemt form af ַקְדמָׂ

ordinaltallet י יטּו) I verset optræder der tre interne passiver af grundstammen i perfektum .ַקְדמָׂ ֶ֫  ,ְמרִּ

יַלת יב ,ְנטִֶּ֫ יטּו Dageš i .(ְיהִּ ֶ֫  må skyldes den tætte forbindelse med det foregående ord; det skal nok ְמרִּ

sikre, at šǝwa under mem faktisk udtales. Det implicitte, feminine subjekt i יַלת יַמ ת og ְנטִֶּ֫ קִּ  viser ה 
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tilbage til “det første (dyr)”. יַמת קִּ -er passiv hafʽel (hufʽal) af en “hul” rod, perfektum, tredje singu ה 

laris femininum (i-vokalen er uventet). Bemærk dualisformen i ן יִּ  .ַרְגַלֶ֫

Dan 7,5 

ה ְלד ב  ְמיָׂ ה דָׂ נָׂ ְניָׂ י תִּ רִּ ח  ה אָׂ  ַוֲארּו ֵחיוָׂ

ין ַלּה  ְמרִּ ּנַ יּה וְ ֵכן אָׂ ַמּה ּבֵ ין ׁשִּ ין ְּבפ  לְ עִּ ַמת ּוְתלָׂ ת עִּ קִּ ְשַטר־ַחד ה   ְולִּ

י ְּבַשר ַשגִּ יא׃ י ֲאכ ֶ֫ לִּ  קֶ֫ ּומִּ

Interjektionen ֲארּו indleder en sætning, der bare består af et ubestemt substantiv (ה -med tilknyt (ֵחיוָׂ

tede adjektiver og et participium fulgt af præpositionsforbindelsen ְלד ב. I participiet ה ְמיָׂ  ser man דָׂ

igen, at et yod kan komme frem før en endelse, der begynder med vokal, i rødder med svag sidste-

radikal (her foran en femininumsendelse). På dansk kan vi gengive participiet med en relativsætning 

(“et dyr, der lignede…”). Det er ikke helt klart, hvad der menes med, at det andet dyr blev rejst op 

ְשַטר־ַחד ַמת ?til én side”; at det var delvist oprejst“ ,לִּ קִּ יַמת ,så vi også i 7,4 (skrevet plene ה  קִּ -Der .(ה 

næst en nominalsætning med ין לְ עִּ ּנַ יּה som subjekt og præpositionsforbindelsen ְתלָׂ ת עִּ ַמּה ֵּבין ׁשִּ  som ְּבפ 

prædikat. I ַּניּה  indikerer qǝre, at yod ikke skal udtales (formen er dualis; “mellem dets to rækker ׁשִּ

tænder”). Subjektet for pluralisparticipiet ין ְמרִּ  må være et generelt “de” eller “man” (kan eventuelt אָׂ

gengives passivt, “der blev sagt”, jf. den autoriserede oversættelse) eller uspecificerede engle. Der-

næst følger indholdet af det sagte i form af imperativer i singularis femininum (rettet til dyret). 

Dan 7,6 

ֵזה ֲהֵוית  ה חָׂ אַתר ְדנָׂ  ּבָׂ

א  ין ְלֵחיְותָׂ ה ֵראׁשִּ י־עֹוף עַ ל־ַגּבַ יּה ְוַאְרְּבעָׂ ין ַאְרַּבע דִּ ְנַמר ְוַלּה ַגּפִּ רִּ י ּכִּ  ַוֲארּו אָׂ ח 

יב לַ ּה׃ ן ְיהִּ ְלטָׂ  ְוׁשָׂ

Overgangen fra den indledende konstantering af, at Daniel så, til synet af det næste dyr markeres 

igen med ֲארּו fulgt af et kort nominalt udtryk, ְנַמר רִּ י ּכִּ  Og se! (Der var) et andet (, der var) som“ :אָׂ ח 

en panter”; derefter to egentlige nominalsætninger. I ַגַּביּה vil qǝre igen have ordet læst uden yod. 

Spørgsmålet er så, om det skal forstås som singularis eller pluralis. Selve ordet kan betyde både 

“side” og “ryg”; hvis det første vælges, kan man godt tage formen som pluralis, men hvis det bety-

der “ryg”, er det kun singularis, der giver mening. Til sidst i verset kommer en verbalsætning med 

verbet יב  .(intern passiv af grundstammen) ְיהִּ
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Dan 7,7 

א  ְזֵוי לֵ ילְ יָׂ זֵ ה ֲהוֵ ית ְּבח  ה חָׂ אַתר ְדנָׂ  ּבָׂ

ן  ל ַלּה ַרְבְרבָׂ י־ַפְרז  ן דִּ ַּנֶ֫ יִּ א ַיּתִֶּ֫ ירָׂ א ְוׁשִּ יפָׂ י ְוַתקִּ נִּ ה ְוֵאיְמתָׂ ילָׂ יעָׂ יָׂ ה ְדחִּ  ַוֲארּו ֵחיוָׂ ה ְר בִּ

ה  ְפסָׂ רָׂ א ְּבַרְגלַ יּה רָׂ ה ּוְׁשאָׂ קָׂ ְכלָׂ ה ּוַמד   אָׂ

ן ֲעַשר לַ ּה׃ ַמ יּה ְוַקְרַנֶ֫ יִּ דָׂ א דִּ י קָׂ תָׂ ל־ֵחיוָׂ יא ְמַׁשְּניָׂ ה מִּ ן־ּכָׂ  ְוהִּ

Begyndelsen af verset ligner det foregående vers mht. struktur. Qǝre markerer, at femininumsfor-

men ה יָׂ יעָׂ ה skal udtales ְרבִּ אָׂ יעָׂ  uden yod. Bemærk, at femininumsendelsen er -i på adjektivet ,ְרבִּ

יֵא  נִּ יְמתָׂ . Den mere normale ā-endelse skrives forskelligt på henholdsvis ה ילָׂ א og ְדחִּ יפָׂ א .ַתקִּ ירָׂ -fun ַיּתִֶּ֫

gerer adverbielt til א יפָׂ ן .ַתקִּ ל ַלּה ַרְבְרבָׂ י־ַפְרז  ן דִּ יִּ ַּנֶ֫  .og tænder af jern (var der) for det, store”, dvs“ ,ְוׁשִּ

“det (= dyret) havde store jerntænder”, jf. 3.3.5 (ן יִּ ַּנֶ֫  ”er dualis, men der er nok tale om “tandrækker ׁשִּ

frem for to enkelte tænder; adjektiver bruges ikke i dualis, så ן  står i pluralis). Verset fortsætter ַרְבְרבָׂ

med en række participier i femininum om noget, der var i gang med at ske, mens Daniel kiggede (i 

oversættelsen må vi indsætte et subjekt, “det” = “dyret”): ה ְכלָׂ ה ,אָׂ קָׂ  se ,דקק hafʽel; roden er) ַמד 

ה ,(3.4.3.8 ְפסָׂ א ְּבַרְגַליּה med foranstillet objekt og præpositionsforbindelse) רָׂ רָׂ  skal yod ְּבַרְגַליּה i ;ְׁשאָׂ

ifølge qǝre ikke udtales); ה  er også et feminint participium, i paʽʽel passiv (puʽʽal), der formelt ְמַׁשְּניָׂ

ikke adskiller sig fra det tilsvarende aktive (vokalen mellem anden og tredje radikal markerer for-

skellen, men den bliver reduceret, når der kommer en endelse på som i femininum). Sidste del af 

verset er en nominalsætning (ן ֲעַשר ַלּה יִּ -hvor vi i den danske gengivelse kan bruge verbet “ha ,(ְוַקְרַנֶ֫

ve” med det aramæiske subjekt ן ֲעַשר יִּ -som sub (”det” = “dyret“) ַלּה som objekt og suffikset i ַקְרַנֶ֫

jekt; bemærk, at ן יִּ  .er dualis, selvom der er ti af dem ַקְרַנֶ֫

Dan 7,8 

א  ְשַּתַּכל ֲהֵוית ְּבַקְרַניָׂ  מִּ

ַמ יּה  דָׂ ן־ק  ְתֲעַקֶ֫ רָׂ ו מִּ א א  תָׂ יָׂ א ַקְדמָׂ ן־ַק ְרַניָׂ ת ֵּביֵניֵה ון ּוְתלָׂ ת מִּ ה סִּ ְלקָׂ י ְזֵעירָׂ רִּ ח  ן אָׂ ֶ֫ ר   ַוֲאלּו ק 

ל ַרְבְרבָׂ ן׃ ם ְמַמלִּ א ּופ  א־דָׂ ׁשָׂ א ְּבַקְרנָׂ ין ְּכַעְינֵ י ֲאנָׂ  ַוֲאלּו ַעְינִּ

Bemærk metatesen i ְשַּתַּכל א .מִּ  er dualis som i Dan 7,7 (selvom der er flere end to), men nu med ַקְרַניָׂ

bestemt artikel (formelt identisk med maskulinum pluralis, men “horn” er femininum). Den inter-

jektion, der indleder de næste dele af synet, er ֲאלּו og ikke ֲארּו som i de foregående vers. Betydnin-

gen er den samme. Den sidste vokal i ת ְלקָׂ  er uventet; apparatet i BHS foreslår, at formen er en סִּ
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blandingsform mellem et feminint participium ה ְלקָׂ  og den ventede perfektum tredje singularis סָׂ

femininum ְלַקת -med fe ֵּביֵניֵהן qǝre ,(konsonanttekst med maskulint suffiks med o-vokal) ֵּביֵניֵהון .סִּ

minint suffiks, der passer til א ו I .ַקְרַניָׂ רָׂ ְתֲעַקֶ֫ -er der igen forskel på kǝtiv og qǝre; kǝtiv er maskuli א 

num (רּו ְתֲעַקֶ֫ ה) mens qǝre ,(א  רָׂ ְתֲעַקֶ֫ א er den ventede femininum (subjektet er (א  תָׂ יָׂ א ַקְדמָׂ ן־ַק ְרַניָׂ  ,ְתלָׂ ת מִּ

“tre af de første horn”; bemærk, hvordan adjektivet ser ud i pluralis femininum i bestemt form). 

ַמיּה דָׂ ַמ יּה ;er endnu et eksempel, hvor qǝre er uden yod ק  דָׂ ן־ק   .”dobbelt præposition, “fra foran det ,מִּ

Den sidste del af verset er en nominalsætning med to subjekter (ׁשָׂ א ין ְּכַעְינֵ י ֲאנָׂ ל ַרְבְרבָׂ ן og ַעְינִּ ם ְמַמלִּ  (פ 

og præpositionsforbindelsen א א־דָׂ ן .som prædikat ְּבַקְרנָׂ  er et adjektiv i pluralis femininum, der ַרְבְרבָׂ

bruges substantivisk som objekt for participiet ל -participiet (med sit objekt) kan gengi ;(paʽʽel) ְמַמלִּ

ves som en relativsætning: en mund, “der talte store (ord)”. 

Dan 7,9 

ב  ין ְיתִּ יק יֹומִּ יו ְוַעּתִּ ן ְרמִּ וָׂ ְרסָׂ י כָׂ ֵזה ֲהֵוית ַעד דִּ  חָׂ

ר ּוְשַער ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר ְנֵקא  ּוָׂ ְתַלג חִּ  ְלבּוֵׁש ּה ּכִּ

לִּ ק׃ י נּור דָׂ לֶ֫ ֹוהִּ ְרְסֵיּה ְׁשבִּ יבִּ ין דִּ י־נּור ַגְלגִּ  ּכָׂ

Ordet for “trone” hedder ְרֵסא  i grundformen; her optræder det i pluralis, hvor der fremtræder et ּכָׂ

waw før endelsen (ן וָׂ ְרסָׂ -og senere i verset kommer det i singularis med suffiks på, hvor der kom ,(כָׂ

mer et yod frem (ְרְסֵיּה יו .(ּכָׂ  er intern passiv til grundstammen; bemærk, hvordan tredje pluralis ְרמִּ

maskulinum ser ud på sådanne passive verber af rødder med svag tredjeradikal, med -iw som endel-

se. ב -længere henne er ikke en passiv, men en almindelig aktiv perfektum af den type, der har i/e ְיתִּ

vokal. ין יק יֹומִּ -gammel af dage”, “gammel med hensyn til dage”. Resten af verset består af no“ ,ַעּתִּ

minalsætninger. ר ּוָׂ ְתַלג חִּ  ;”er enten “hans tøj (var) hvidt som sne” eller “…som hvid sne ְלבּוֵׁשּה ּכִּ

tilsvarende med ְשַער ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר ְנֵקא, “hans hoveds hår (var) rent som uld” eller “…som ren uld”. 

Ordet נּור, “ild”, kan både være maskulinum og femininum; her knyttes det sammen med et attribu-

tivt participium i maskulinum (ק לִּ י Suffikset på .(דָׂ לֶ֫ ֹוהִּ  viser nok tilbage til “tronen” og ikke til ַגְלגִּ

“den gamle af dage”. 

Dan 7,10 

י  מֶ֫ ֹוהִּ דָׂ ן־ק  ֵפק מִּ גֵ ד ְונָׂ י־נּור נָׂ  ְנַהר דִּ

י ְיקּומּון  מֶ֫ ֹוהִּ דָׂ בְ וָׂ ן קָׂ ּבֹו רִּ ים ְיַׁש ְמׁשּוֵּנּה ְורִּ ף ַאְלפִּ  א ֶ֫ ל 

ין ְּפתִֶּ֫ יחּו׃ ְפרִּ ב ְוסִּ א ְיתִּ ינָׂ  דִּ
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Beskrivelsen fortsætter først med participier (ֵגד ֵפק og נָׂ  dernæst med to gange imperfektum ,(נָׂ

 ;(det første med objektssuffiks med det karakteristiske fordoblede n-element ;ְיקּומּון og ְיַׁשְמׁשּוֵּנּה)

både participium og imperfektum markerer noget igangværende eller vedvarende i fortiden (dvs. 

synet, som Daniel så, er fortid i forhold til den nutid, hvor han fortæller om synet; det, som synet 

egentlig handler om, er selvfølgelig til gengæld fremtidigt i eskatologisk forstand). Læg mærke til, 

at ים  ifølge qǝre skal læses med den almindelige aramæiske n-endelse for pluralis, frem for det ַאְלפִּ

hebraiske -m, der faktisk er skrevet i selve teksten. ן ְבוָׂ ן :har også en qǝre רִּ ְבבָׂ ים Både .רִּ ף ַאְלפִּ ל   og א ֶ֫

ן ְבוָׂ ּבֹו רִּ  er konstruktforbindelser af talord i singularis og pluralis, der skal markere meget høje antal רִּ

(“tusinders tusinde”, “titusinders titusinde”). I den sidste del af verset afbrydes det beskrivende af to 

gange perfektum, der markerer punktuelle hændelser, der pludselig indtraf, mens Daniel kiggede. 

ב יחּו .se Dan 7,9 ,ְיתִּ  .er intern passiv af grundstammen ְּפתִֶּ֫

Dan 7,11 

ֵזה ֲהֵוית   חָׂ

שָׂ א׃ יֵקַדת א  יבַ ת לִּ יהִּ ְׁשַמּה וִּ א ְוהּוַבד גִּ יַלת ֵחיְותָׂ י ְקטִּ ֵזה ֲהֵוית ַעד דִּ ה חָׂ לָׂ א ְמַמל  י ַקְרנָׂ א דִּ תָׂ א ַרְבְרבָׂ ַליָׂ ל מִּ ן־קָׂ ן מִּ  ֵּבאַדֶ֫ יִּ

Bemærk den lidt besynderlige gentagelse af udtrykket ֵזא ֲהֵוית  i dette vers; det forekommer kun én חָׂ

gang i de græske udgaver af teksten. Præpositionen ן  hen imod starten af verset skal nok gengives מִּ

som “på grund af”. ה לָׂ א) er femininum, selvom det har maskulin pluralisendelse מִּ ַליָׂ  hvilket kan ,(מִּ

ses på det tilknyttede adjektiv (א תָׂ יַלת Både .(ַרְבְרבָׂ יַבת og ְקטִּ  er interne passiver af grundstammen ְיהִּ

(bemærk, hvordan første stavelse af sidstnævnte smelter sammen med konjunktionen “og” til 

יַבת יהִּ יֵקַדת samme princip i det næste ord ;וִּ -som er præpositionen l- plus et femininumsord i kon ,לִּ

strukt). הּוַבד er passiv hafʽel (hufʽal) af roden אבד (se 3.4.3.4). Sætningskonstruktionen er lidt 

kringlet: “Jeg så. Dernæst – på grund af de store ord, som hornet talte – så jeg, indtil dyret blev 

dræbt…”. Til sidst i verset skifter subjektet fra “dyret” til “dets krop” og tilbage til “dyret” (den 

autoriserede oversættelse opfatter også “dets krop” som subjekt for det sidste verbum, men det er 

femininum, mens ordet for “krop” er maskulinum). 

Dan 7,12 

דָׂ ן׃ ְנהֹון ְוַאְרכָׂ ה ְבַחיִּ ין ְיהִֶּ֫ יַבת ְלהֹון ַעד־ְזַמן ְועִּ ְלטָׂ יו ׁשָׂ ְעדִּ א ה  תָׂ ר ֵחיוָׂ  ּוְׁשאָׂ

א ר ֵחיְותָׂ  er casus pendens, dvs. ordene står uden for sætningens egentlige struktur og genoptages ְׁשאָׂ

i suffikset på ְנהֹון ְלטָׂ  ,(ְלהֹון) Suffikset er maskulinum, og det er det også længere henne i verset .ׁשָׂ

selvom “dyrene” er femininum. Måske skyldes det, at substantivet ר -som “dyrene” hører sam ,ְׁשאָׂ
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men med i konstruktforbindelsen  ָׂר ֵחיו אְׁשאָׂ תָׂ , er maskulinum. יו ְעדִּ  er hafʽel af en rod med svag ה 

tredjeradikal og laryngal som første radikal (læg derfor mærke til iw-endelsen og vokalen under h-

præfikset). Tredje pluralis indikerer igen et ubestemt “de” eller “man” eller uspecificerede engle; 

den autoriserede oversættelse gengiver det som passiv, men egentlig står der “Og resten af dyrene, 

de/man fjernede deres herredømme”. Tolkningen af sidste del af verset er svær (ה ן til ְוַאְרכָׂ דָׂ  Den .(ְועִּ

autoriserede danske oversættelse forstår det negativt for dyrene (“deres levetid blev begrænset til en 

fastsat tid”), mens den aramæiske ordlyd måske peger i en anden retning (helt direkte gengivet: “va-

righed i liv blev givet til dem indtil en tid og en tidsperiode”). En sådan mere positiv (for dyrene) 

tolkning findes også i de græske udgaver samt f.eks. den engelske King James Version (“their lives 

were prolonged for a season and time”). 

Dan 7,13 

א  ְזֵוי ֵליְליָׂ ֵזה ֲהֵוית ְּבח   חָׂ

י׃ י ַהְקְרבֶ֫ ּוהִּ מֶ֫ ֹוהִּ ה ּוְקדָׂ א ְמטָׂ יק יֹוַמיָׂ ֵת ה ֲהוָׂ ה ְוַעד־ַעּתִּ ׁש אָׂ נָׂ א ְּכַבר א  ֵני ְׁשַמיָׂ ם־ֲענָׂ  ַוֲארּו עִּ

Subjektet i første del af det syn, der indledes med ֲארּו, er markeret med præpositionen k- (ׁש נָׂ  .(ְּכַבר א 

På dansk må vi indsætte en ubestemt artikel foran: “en (= en, der var/så ud) som en menneskesøn 

(et menneske)”. Bemærk skiftet fra participium med en form af “være” (ה ֵתה ֲהוָׂ  til perfektum (אָׂ

ה)  .”i synet så Daniel hans gradvise ankomst, og så nåede han frem til “den gamle af dage ;(ְמטָׂ

י ּוהִּ  er igen en ubestemt tredje pluralis (“de”, “man”, uspecificerede engle): “og de (hafʽel) ַהְקְרבֶ֫

bragte ham (= ham, der var som en menneskesøn) hen foran ham (= den gamle af dage)”. 

Dan 7,14 

ר ּוַמְלכּו  יקָׂ ן וִּ ְלטָׂ  ְוֵלּה ְיהִּ יב ׁשָׂ

ְפְלחּון  א ֵלּה יִּ ַניָׂ שָׂ א ְולִּ ַמ יָׂ א א   ְוכ ל ַעְמַמיָׂ

ְתַחּבַ ל׃ א תִּ י־לָׂ ְעֵדה ּוַמְלכּוֵתּה דִּ א י  י־לָׂ ַלם דִּ ן עָׂ ְלטָׂ ֵנּה ׁשָׂ ְלטָׂ  ׁשָׂ

יב  er igen intern passiv af grundstammen. Det er singularis, selvom alle de tre følgende ord er ְיהִּ

subjekter. Bemærk også endnu et eksempel på vokaliseringen af “og” og et ord, der begynder med 

yod med šǝwa ( י רוִּ קָׂ ). Imperfektumsformen ְפְלחּון  kan forstås som udtryk for noget gentagent eller יִּ

vedvarende i fortiden (på dansk bare gengivet med almindelig datid) eller som fremtid i fortiden 

(“skulle tilbede”) – eller eventuelt kan man skifte over til egentlig fremtid her, i lyset af det evig-

hedsaspekt, der kommer frem i det følgende. Det aramæiske verbalsystem skelner ikke mellem dis-
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se betydninger: Imperfektum betegner blot, at hændelsen ikke er sket (eller ikke er færdig med at 

ske) på et tidspunkt, der må udledes af konteksten. Til sidst i verset kommer to nominalsætninger; 

foran det sidste י  altså “og hans kongedømme ,(jf. apparatet i BHS) ַמְלכּו skal man nok underforstå דִּ

(er et kongedømme), som ikke…”. 

Dan 7,15 

י׃ ַּנֶ֫ נִּ י ְיַבֲהל  ְזֵוי ֵראׁשִּ ה ְוח  ְדנ  ֵיאל ְּבגֹוא נִּ נִּ ה דָׂ י ֲאנָׂ ַית רּוחִּ ְתְּכרִּ  א 

Her kommer så Daniels reaktion.  ַי ְתְּכרִּ תא   er en ’ætpǝʽel (dvs. en hitpǝʽel med ’alef i stedet for h- og 

med æ-vokal i stedet for i) i tredje singularis femininum af en rod med svag tredjeradikal; vokalise-

ringen af endelsen er måske uventet, men der er ikke andre forekomster af en sådan form, så det er 

ikke til at sige, om den egentlig er uregelmæssig. ֵיאל נִּ ה דָׂ י er apposition til suffikset i ֲאנָׂ  som er) רּוחִּ

subjekt for ַית ְתְּכרִּ ה Udtrykket .(א  ְדנ   .”er svært; ordret kan det betyde “i det indre af et hylster ְּבגֹוא נִּ

Måske skal ה på ה ְדנ  י læses som et possessivsuffiks, der viser tilbage til נִּ  dvs. “min ånd … i sit ,רּוחִּ

hylster”, hvilket så skulle være en lidt usædvanlig måde at omtale kroppen på (se også Gene-

sisapokryfen kolonne 2, linje 10 nedenfor i 4.4). Apparatet i BHS foreslår nogle alternative læsnin-

ger, så betydningen bliver “på grund af dette”. Imperfektumsformen י נִּ ַּנֶ֫ -paʽʽel; med objektssuf) ְיַבֲהל 

fiks med fordoblet n-element foran) må tolkes som udtryk for vedvarenhed, beskrivende baggrund 

eller samtidighed (sætningen kan eventuelt indledes med “idet”). 

Dan 7,16 

ה  ל־ְדנָׂ ֵּנּה ַעל־ּכָׂ ְבֵעא־מִּ א א  יבָׂ א ְוַיצִּ ֲאַמיָׂ ן־קָׂ ְרֵבת ַעל־ַחד מִּ  קִּ

י׃ ַּנֶ֫ נִּ א ְיהֹוְדעִּ ַליָׂ י ּוְפַׁשר מִּ  ַוֲאַמר־לִּ

א ֲאַמיָׂ  er participium af en “hul” rod, hvor der dukker et ’alef op som midterradikal (jf. 3.4.3.6). I קָׂ

andre tilfælde har vi set, hvordan qǝre vil have dette ’alef læst som et yod, når der kommer endelser 

på (se f.eks. Dan 5,19), men her er der ikke markeret noget om dette, nok fordi participiet er i be-

stemt form pluralis, hvor trykket ligger længere væk fra stavelsen med ’alef. På dansk kan man med 

fordel gengive participiet som en relativsætning (“en af de stående” = “en af dem, der stod der”). 

Adjektivet א יבָׂ  bruges her substantivisk som objekt (”i bestemt form, “det sikre” = “sandheden) ַיצִּ

for ְבֵעא ְבֵעא De to imperfektummer .א  י og א  נִּ ַּנֶ֫  (bemærk n-elementet før suffikset ;ידע hafʽel af) ְיהֹוְדעִּ

udtrykker som i Dan 7,15 nok samtidighed med de perfektummer, der går forud for hver imperfek-

tumsform; igen kan man forsøge sig med et “idet” som sætningsindleder på dansk, hvis man vil 

prøve at gengive det særlige ved brugen af verbalformerne på aramæisk (“Jeg nærmede mig…, idet 
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jeg spurgte…”; “han talte til mig, idet han fortalte mig…”). Det, han fortalte, kommer i Dan 7,17-

18. 

Dan 7,17 

ין ַאְרַּבע  ּנִּ י אִּ א דִּ תָׂ א ַרְבְרבָׂ תָׂ ֵלין ֵחיוָׂ  אִּ

ן־ַאְרעָׂ א׃ ין ְיקּומּון מִּ ה ַמְלכִּ  ַאְרְּבעָׂ

Det demonstrative pronomen ֵלין  står foran det substantiv, som det hører til, og som samtidig følges אִּ

af et efterstillet adjektiv; bemærk, at både substantivet og adjektivet er i bestemt form (pluralis fe-

mininum). I relativsætningen, der indledes med י ין fungerer pronominet ,דִּ ּנִּ -igen pluralis femini) אִּ

num) som kopulaverbum: “Disse store dyr, som de (= er/var) fire”, dvs. “som der er/var fire af”. 

Der er ikke tale om nogen hel sætning, men bare om en gentagelse af synets hovedindhold – man 

må underforstå noget i retning af “Meningen med dem er følgende…”, hvorefter synets betydning 

forklares. Læg mærke til den typisk semitiske måde at behandle talord på i de to former af ordet for 

“fire”: Formen med feminin ā-endelse bruges ved ין  der er maskulinum, formen uden ā bruges ,ַמְלכִּ

om “dyrene”, der er femininum. 

Dan 7,18 

ְלַמיָׂ א׃ ַלם עָׂ א ְוַעד עָׂ ְלמָׂ א ַעד־עָׂ ין ְוַיְחְסנּון ַמְלכּותָׂ ְליֹונִּ יֵׁשי ע  א ַקדִּ יַקְּבלּון ַמְלכּותָׂ  וִּ

I יַקְּבלּון  .ses igen vokaliseringen af “og” kombineret med et ord, der begynder med yod med šǝwa וִּ

Ordstillingen i starten af verset er verbum (i paʽʽel), objekt, subjekt. Subjektet ין ְליֹונִּ יֵׁשי ע   er en ַקדִּ

konstruktforbindelse, hvor begge led er i pluralis, egentlig “(de) højestes hellige”; pluralisformen 

ין ְליֹונִּ -tolkes gerne som plura (hvor selve grundformen med sin o-vokal må være lånt fra hebraisk) ע 

lis majestatis om Gud, altså “den Højestes hellige”. De er også subjekt for det følgende verbum 

 .(hafʽel) ַיְחְסנּון

Dan 7,19 

ְלֵה ון  ן־ּכָׂ ְניָׂ ה מִּ ת ׁשָׂ ְיתָׂ א דִּ י־ֲהוָׂ יעָׂ א ְרבִּ א ַעל־ֵחיְותָׂ בָׂ ית ְלַיצָׂ ן ְצבִּ ַדֶ֫ יִּ  א 

ׁש  י־ְנחָׂ ְפַר יּה דִּ ל ְוטִּ ּנַ יּה דִּ י־ַפְרז  ה ׁשִּ ה ַיּתִֶּ֫ ירָׂ ילָׂ  ְדחִּ

ְפסָׂ ה׃ רָׂ א ְּבַרְגלַ יּה רָׂ ה ּוְׁשאָׂ ְכלָׂ ה ַמ ֲד קָׂ  אָׂ
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א בָׂ ית knyttet til verbet ,(ה til sidst i stedet for det vanlige א med) er infinitiv paʽʽel ַיצָׂ  som er af) ְצבִּ

typen med i/e i perfektum; derfor er endelsen ית ִַּ  frem for det normale ית ֵַ  på rødder med svag sid-

steradikal, jf. 3.4.3.7). En del af resten er verset kendes fra Dan 7,7. I ְלֵהון ְלֵה  er qǝre ּכָׂ ןּכָׂ  (dvs. med 

det forventede feminine suffiks frem for maskulinum). ל י־ַפְרז  ּנַ יּה דִּ  må forstås som “dets tænder ׁשִּ

(var) af jern”; tilsvarende med det følgende udtryk ׁש י־ְנחָׂ ְפַר יּה דִּ ַּניּה I .טִּ  skal yod ikke udtales ifølge ׁשִּ

qǝre (og det samme må antages for ְפַריּה  selvom det ikke er markeret i marginen). En ,ַרְגַליּה og טִּ

omtale af dyrets kløer er nyt i forhold til beskrivelsen i Dan 7,7. Læg mærke til participiet ה  .ַמֲדקָׂ

Det er samme form som i Dan 7,7, men vokaliseret lidt anderledes end dér, hvor det også har “og” 

foran (ה קָׂ  .(ּוַמד 

Dan 7,20 

ת  ַמ יּה ְּתלָׂ דָׂ ן־ק  ְלַק ת ּוְנַפֶ֫ לָׂ ו מִּ י סִּ י דִּ רִּ ח  י ְבֵראַׁש ּה וְ אָׂ א ֲעַשר דִּ  ְוַעל־ַקְרַניָׂ

ַת ּה׃ ן־ַחְברָׂ ְזַוּה ַרב מִּ ן ְוח  ל ַרְבְרבָׂ ם ְמַמלִּ ין ַלּה וְ פ  ֵּכן ְוַעְינִּ א דִּ  ְוַק ְרנָׂ

 i starten af Dan 7,19; de er begge knyttet til infinitiven ַעל i starten af verset står parallelt med ַעל

א בָׂ  altså: “Jeg ville have sikkerhed (= have en forklaring) angående…” i vers 19, og så i vers 20 ,ַיצָׂ

“og (jeg ville også have sikkerhed) angående de 10 horn, som…, og (angående) det andet, som…”. 

I ו לָׂ לּו) er konsonantteksten maskulinum ְנַפֶ֫ ה) men qǝre er femininum ,(ְנַפֶ֫ לָׂ  hvilket passer til det ,(ְנַפֶ֫

feminine subjekt, ת ַמיּה tre (horn)”. I“ ,ְּתלָׂ דָׂ ֵּכן skal yod ifølge qǝre igen ikke læses. Fra ק  א דִּ  og ְוַקְרנָׂ

verset ud gives en nærmere beskrivelse med to nominalsætninger; i den første (ין ַלּה ֵּכן ְוַעְינִּ א דִּ  (ְוַקְרנָׂ

giver det bedst mening, hvis man følger apparatet i BHS og ignorerer det “og”, der står foran ין  :ַעְינִּ

“og dét horn – (der var) øjne for det (= det havde øjne)”. Vokaliseringen af “og” i ם -er usædvan ְופ 

lig; man forventer ם  fordi selve ordet begynder med en labiallyd; ifølge apparatet i BHS står der) ּופ 

faktisk sådan i mange manuskripter). Se i øvrigt Dan 7,8. I ַרב fungerer adjektivet sammen med 

præpositionen ן ה komparativt (“større end…”; se 3.2.1). Substantivet מִּ -betyder egentlig “kolle ַחְברָׂ

ga, ven” (i femininum; her i pluralis og med suffiks i tredje singularis femininum, ַתּה -i sam ;(ַחְברָׂ

menhængen er meningen bare “de andre dyr”. 

Dan 7,21 

ה ְלהֹון׃ ְכלָׂ ין ְויָׂ יׁשִּ ם־ַקדִּ ְבדָׂ ה ְקרָׂ ב עִּ ֵּכן עָׂ א דִּ ֵזה ֲהֵוית ְוַקְרנָׂ  חָׂ

Participier (ét sammen med en form af “være”, to for sig selv) bruges som beskrivelse af noget 

igangværende. Roden יכל betyder normalt “kunne”, men når det ikke følges af en infinitiv, kan det 

som her betyde “overvinde, besejre”. At det optræder som participium, betyder nok, at hornet var 



141 
 

ved at besejre de hellige eller havde overmagten over dem, ikke at det havde besejret dem (som den 

autoriserede oversættelse siger). Objektet for ה ְכלָׂ  .(ְלהֹון) -markeres med l יָׂ

Dan 7,22 

ין  ְליֹונִּ יֵׁשי ע  ב ְלַקדִּ א ְיהִּ ינָׂ א ְודִּ יק יֹוַמיָׂ ה ַעּתִּ י־ֲאתָׂ  ַעד דִּ

יׁשִּ ין׃ סִֶּ֫ נּו ַקדִּ ח  א ה  ה ּוַמְלכּותָׂ א ְמטָׂ ְמנָׂ  ְוזִּ

De beskrivende participier i det foregående vers afløses nu af perfektumsformer (ה ב ,ֲאתָׂ ה ,ְיהִּ  og ְמטָׂ

סִֶּ֫ נּו ח  ב .der markerer punktuelt indtrådte hændelser ,(ה   er intern passiv af grundstammen. I den ְיהִּ

allersidste del af verset er ordstillingen objekt (א נּו verbum (hafʽel ,(ַמְלכּותָׂ סִֶּ֫ ח  -bemærk vokaliserin ;ה 

gen, der skyldes, at første radikal er en laryngal), subjekt (ין יׁשִּ  .(ַקדִּ

Dan 7,23 

 ֵּכן ֲאַמר 

א  ְיתָׂ א ְרבִּ יעָׂ  ֵחיְותָׂ

ּנַ ּה׃ ַּנּה ְוַתְדקִּ א ּוְתדּוׁשִּ ל־ַאְרעָׂ ל ּכָׂ א ְוֵתאכ  תָׂ ל־ַמְלְכוָׂ ן־ּכָׂ ְׁשֵנא מִּ י תִּ א דִּ ֵוא ְבַאְרעָׂ ה   ַמְלכּו ְרבִּ יעָׂ יאָׂ  ּת 

De første to ord introducerer den direkte tale, der fortsætter til og med 7,27 (det må stadig være “en 

af dem, der stod der”, som taler, jf. Dan 7,16, dvs. formentlig en engel, der tolker synet for Daniel). 

Dernæst nævnes “det fjerde dyr”, og vi må underforstå et “betyder følgende” eller lignende derefter. 

Med  ָׂיא יעָׂ  begynder så udlægningen (“Et fjerde rige vil der være på jorden, som…”). Qǝre af ַמְלכּו ְרבִּ

יאָׂ  יעָׂ ה er ְרבִּ אָׂ יעָׂ  det er femininum ubestemt form, mens den bestemte form optrådte tidligere i ;ְרבִּ

verset (א יְ תָׂ יעָׂ א I .(ְרבִּ תָׂ  kan man se, hvordan denne type ord med -u i ַמְלכּו over for singularis ַמלְ ְכוָׂ

grundformen får et konsonantisk waw i pluralis (her i bestemt form). Bemærk vokaliseringen af 

præfikset i ל ַּנּה .en rod med ’alef som første radikal (se 3.4.3.4) ,ֵתאכ  ַּנּה ;דוׁש er roden ְתדּוׁשִּ  er ַתְדקִּ

hafʽel af roden דקק (jf. 3.4.3.8). Begge har objektssuffiks på med det forbindende n-element, der er 

kendetegnende for imperfektumsformer med suffiks. Begge suffikser viser tilbage til א ל־ַאְרעָׂ  .ּכָׂ

Dan 7,24 

א ֲעַשר   ְוַקְרַניָׂ

ין ְיַהְׁשּפִּ ל׃ ה ַמְלכִּ תָׂ ֵיא ּוְתלָׂ ן־ַקְדמָׂ ְׁשֵנא מִּ ן ְיקּום ַאֲחֵריהֹון ְוהּוא יִּ רָׂ ח  ין ְיק  מּון ְואָׂ ַּנּה ַמְלכּותָׂ ה ַעְשרָׂ ה ַמְלכִּ  מִּ
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א ֲעַשר -nævnes blot som overskrift; man kan igen underforstå et “betyder følgende” foran forkla ַקְרַניָׂ

ringen. ה ַּנּה ַמְלכּותָׂ  .har foregribende suffiks på præpositionen, egentlig “fra det, kongeriget”, dvs מִּ

“fra dét kongerige”. Læg igen mærke til talordenes former: en maskulin form af “ti” ved femini-

numsordet א -der godt nok har den maskuline pluralisendelse, men ikke desto mindre er femini) ַקְרַניָׂ

num), og en feminin form ved det maskuline ין ן .ַמְלכִּ רָׂ ח  -er maskulinum singularis (“en an אָׂ

den/endnu én vil rejse sig…”; man kunne ellers misforstå slutningen af ordet som en feminin plura-

lisendelse i ubestemt form). I ֵיא  kan man se, at bestemt form i pluralis maskulinum på ord, der ַקְדמָׂ

ender på י ַָׂ , har א ֵַ  frem for det almindelige א יָׂ ַַ  (se note 8 i 3.1.3). ין ה ַמְלכִּ תָׂ ל er objekt for ְתלָׂ  ְיַהְׁשּפִּ

(bemærk, hvordan ה i hafʽel kan bevares i imperfektum; andre gange svinder det, jf. 3.4.1.3). 

Dan 7,25 

ין ְיַבֵלא  ְליֹונִּ יֵׁשי ע  ל ּוְלַקדִּ לָׂ יאָׂ  ְיַמלִּ ין ְלצַ ד עִּ לִּ  ּומִּ

דָׂ ן׃ ין ּוְפַלג עִּ נִּ דָׂ ן ְועִּ דָׂ יֵדּה ַעד־עִּ ְתַיֲהבּון ּבִּ ת ְויִּ ין ְודָׂ ְמנִּ ה זִּ יָׂ ְסַּבר ְלַהְׁשנָׂ  ְויִּ

De to første sætninger i verset indledes med objekter. Det første er umarkeret (ין לִּ  hele udtrykket ;מִּ

ל לִּ ין ... ְיַמלִּ  modificeres af den mellemstående præpositionsforbindelse); det andet er markeret med מִּ

l- (ין ְליֹונִּ יֵׁשי ע  ל Subjektet for både .(ְלַקדִּ ְסַּבר og ְיַבֵלא ,ְיַמלִּ ה ,-der følges af en infinitiv med l) יִּ יָׂ  er (ְלַהְׁשנָׂ

kongen fra foregående vers.  ָׂיא לָׂ ה) qǝre uden yod ,עִּ אָׂ לָׂ יאָׂ  Bemærk de to beslægtede udtryk .(עִּ לָׂ  og עִּ

ין ְליֹונִּ ה .der lader til at betegne det samme ,(jf. Dan 7,18) ע  יָׂ -er hafʽel infinitiv (den svage tredje ַהְׁשנָׂ

radikal optræder som yod før ā-endelsen). Subjektet for hitpǝʽel-formen ְתַיֲהבּון  .med a-vokaler pga) יִּ

laryngalen ה) kan være de tidligere omtalte ין ְליֹונִּ יֵׁשי ע   eller måske de umiddelbart forud omtalte ,ַקדִּ

ת ין ְודָׂ ְמנִּ יֵדּה I .זִּ -ses sammentrækning af et yod vokaliseret med šǝwa med vokalen under en præpo ּבִּ

sition til en i-vokal. Den kryptiske tidsangivelse til sidst forstås af nogle sådan, at det andet led 

ין) נִּ דָׂ  .læses som dualis, dvs. “en tid, to tider og en halv tid”. Som teksten står, er det dog pluralis (עִּ

Dan 7,26 

ה ַעד־סֹופָׂ א׃ דָׂ ה ּוְלהֹובָׂ דָׂ ֵנּה ְיַהְעדֹון ְלַהְׁשמָׂ ְלטָׂ ב ְוׁשָׂ ּתִּ א יִּ ינָׂ  ְודִּ

ב ּתִּ  er fra en rod med yod som første radikal, med dageš i anden radikal i imperfektum pǝʽal (se יִּ

3.4.3.5). Subjektet for ְיַהְעדֹון (hafʽel; bemærk endelsens o-vokal i en rod med svag sidsteradikal) må 

være de himmelske væsner, som “retten” (א ינָׂ -er foranstillet; suffik ְיַהְעדֹון består af. Objektet for (דִּ

set på ֵנּה ְלטָׂ  .”viser tilbage til den konge, der er blevet omtalt i de foregånde vers, ikke til “retten ׁשָׂ

Der følger to infinitiver (med final betydning, “for at…”), begge i hafʽel (ה דָׂ  af en rod med ’alef הֹובָׂ

som første radikal). Man må underforstå ֵנּה ְלטָׂ  .som objekt for infinitiverne ׁשָׂ
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Dan 7,27 

ין  ְליֹונִּ יֵׁשי ע  יַבת ְלַעם ַקדִּ א ְיהִּ ל־ְׁשַמיָׂ א דִּ י ַמְלְכוָׂ ת ְּתחֹות ּכָׂ א ּוְרבּותָׂ נָׂ ְלטָׂ  ּוַמְלכּותָׂ ה ְוׁשָׂ

ַלם   ַמְלכּוֵתּה ַמְלכּות עָׂ

ְׁשַּתְמעּון׃ ְפְלחּון ְויִּ א ֵלּה יִּ ַניָׂ ְלטָׂ  ְוכ ל ׁשָׂ

Læg mærke til, at der bruges både ה og א i den bestemte artikel på de tre første ord i verset. Be-

mærk også brugen af en konstruktform (pluralis femininum) foran en præpositionsforbindelse i 

א ל־ְׁשַמיָׂ ת ְּתחֹות ּכָׂ  noget der også forekommer af og til på hebraisk (det betyder bare “kongeriger ,ַמְלְכוָׂ

under hele himlen”, dvs. alverdens riger). יַבת  er intern passiv af grundstammen i perfektum. Det ְיהִּ

er singularis (femininum), selvom der egentlig er flere subjekter (א א ּוְרבּותָׂ נָׂ ְלטָׂ -der be ,ַמְלכּותָׂ ה ְוׁשָׂ

stemmes yderligere ved den følgende beskrivende eller possessive דִּ י-konstruktion). Mange over-

sættelser gengiver verbet som almindelig fremtid; den autoriserede danske bruger en (futurisk) nu-

tid, “bliver givet”. Hvis man skal tage den aramæiske brug af perfektum alvorligt, kan man forstå 

det sådan, at ud fra den fremtidige kontekst, vi befinder os i, er herredømmet osv. allerede blevet 

givet til  ַיןם ע ְליֹונִּ יֵׁשי ע  ַקדִּ , fordi beslutningen om det allerede foreligger (hos Gud) i nutiden; man kan 

gengive verbet med førnutid (“er blevet givet”). Til sidst i verset kommer først en kort nominalsæt-

ning og så en verbalsætning med to verber i imperfektum. I ְׁשַּתְמעּון  .ses igen metatese (hitpaʽʽal) יִּ

Dan 7,28 

א  ְלתָׂ י־מִּ א דִּ  ַעד־ּכָׂ ה סֹופָׂ

ְטֵר ת׃ י נִּ ּבִּ א ְּבלִּ ְלתָׂ ְׁשַּתּנֹון ֲעַלי ּומִּ יַוי יִּ י ְוזִּ ַּנֶ֫ נִּ ֵיאל ַשגִּ יא ַרְעיֹוַני ְיַבֲהל  נִּ ה דָׂ  ֲאנָׂ

ה  indtil her”, eller i sammenhængen bare “her”: “Her er enden på ordet/sagen”, dvs. nu er“ ,ַעד־ּכָׂ

gengivelsen af synet færdig. Sidste del af verset er stadig del af den førstepersonsberetning, som 

Daniel (ifølge Dan 7,1) skrev ned. ֵיאל נִּ ה דָׂ  ,ַרְעיֹוַני er casus pendens, der genoptages i suffikset på ֲאנָׂ

“Jeg, Daniel – mine tanker…”. De to imperfektummer י נִּ ַּנֶ֫ ְׁשַּתּנֹון og ְיַבֲהל  -markerer en fortsat, vedva יִּ

rende situation i fortiden, mens den allersidste del af verset slår over i perfektum (ְטֵר ת -for at mar (נִּ

kere det (punktuelle) resultat af de følelser, som påvirkede Daniel. י נִּ ַּנֶ֫  er paʽʽel af en rod med ְיַבֲהל 

laryngal som anden radikal (derfor uden dageš), og med suffiks med fordoblet n-element foran. 

ְׁשַּתּנֹון -viser metatese og den o-vokal, der er karakteristisk for rødder med svag tredjera (hitpaʽʽal) יִּ

dikal. Bemærk, at adverbiet ַשגִּ יא, der modificerer verbet י נִּ ַּנֶ֫  .står før både subjekt og verbum ְיַבֲהל 

Herfra, hvor kapitel 8 begynder, fortsætter teksten på hebraisk. 
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4.3 Brugen af aramæisk i Ezras Bog 

I Ezras Bog er 4,8-6,18 og 7,12-26 på aramæisk; resten af bogen er på hebraisk. Et kig på indholdet 

af de aramæiske stykker i forhold til indholdet i de hebraiske kan forklare, hvorfor man kan have 

ment, at det var passende at skifte sprog. Det meste i de aramæiske passager er nemlig gengivelser 

af breve, som sendes til og fra perserkongen, og de måtte selvfølgelig – i den virkelige verden – 

have være skrevet på det internationale sprog aramæisk. Hvis man ser lidt nærmere på detaljerne, er 

det dog ikke helt så ligetil, for det er ikke kun indholdet af de nævnte breve, der er på aramæisk. 

Kapitel 1 i Ezras Bog handler om, hvordan Jahve vækker perserkongen Kyros’ ånd, så han befaler, 

at enhver fra Guds folk kan drage bort fra deres eksil og tage til Jerusalem og være med til at bygge 

templet op igen. Det er der så en del, der gør, mens andre giver dem guld og sølv og andre gaver 

med på vejen. Kongen selv udleverer tempelkarrene, som i sin tid var blevet taget med fra Jerusa-

lem til Babylon. Kapitel 2 er en masse opremsninger af dem, der vendte tilbage til Jerusalem, og i 

kapitel 3 hører man så, hvordan ofringerne genoptages i Jerusalem på et nyopført alter, allerede 

inden selve templet er blevet bygget. Løvhyttefesten fejres, og derefter fortælles det, hvordan der 

bestilles materialer til templet. Endelig kan genopførelsen påbegyndes, idet fundamentet lægges på 

højtidelig vis med lovprisning og tak til Jahve.  

I begyndelsen af kapitel 4 opstår der imidlertid modstand: Landets folk (dem, der ikke har været i 

eksil, eller ikke-israelitter generelt) forsøger at forpurre tempelbyggeriet – efter at de først har bedt 

om at få lov til at være med til at bygge, hvilket bliver afvist af israelitternes ledere. Det lykkes 

modstanderne at få stoppet byggeriet i lang tid. I den forbindelse berettes der om flere forskellige 

klageskrifter, som modstanderne sender til perserkongerne – og det kan godt være lidt vanskeligt at 

få hoved og hale på kongernes navne og deres rækkefølge i forhold til, hvad man ved om Persiens 

reelle historie, men her holder vi os til det, der står i teksten. I 4,6 nævnes et brev til kong Ahasve-

rus, og i vers 7 omtales et brev til kong Artaxerxes, skrevet af en række navngivne personer. Det 

første brevs sprog specificeres ikke, men det sidste brev siges at være affattet på aramæisk, hvilket 

udtrykkes sidst i 4,7 med det lidt påfaldende hebraiske dobbeltudtryk ית מִּ ם ֲארָׂ ְרגָׂ ית ּוְמת  מִּ תּוב ֲארָׂ  ,ּכָׂ

“skrevet på aramæisk og oversat til aramæisk” (ם ְרגָׂ  er puʽal participium af den 4-radikale rod ְמת 

 .(som kendes fra betegnelsen for de aramæiske bibeloversættelser, targumerne ,תרגם

I 4,8 begynder det aramæiske stykke så – men ikke umiddelbart med indholdet af det brev, som lige 

er blevet omtalt. I stedet fortælles der om endnu et brev til kong Artaxerxes, men med nogle andre 

afsendere end dem, der blev nævnt i vers 7. Afsenderne anføres meget fyldigt i vers 9 og 10, og så i 
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starten af vers 11 siges det, at nu kommer der en afskrift af det brev, de sendte til kongen. Og først i 

midten af 4,11 begynder selve indholdet af brevet. I 4,17 kommer en kort regibemærkning om, at 

kongen svarer på brevet, og så gengives indholdet af kongens brev frem til og med 4,22. Efter en 

fortællende passage kommer der i 5,7 endnu et brev til kongen, der også citeres. Det fylder resten af 

kapitel 5, og i 6,3-5 gengives en ældre bekendtgørelse fra de kongelige arkiver, og i 6,6-12 kommer 

så kongens svar på det seneste brev. Efter kongens brev fortsætter det aramæiske lidt endnu, men 

fra 6,18 til 7,11 er sproget hebraisk. I slutningen af kapitel 6 hører man om, hvordan hele denne 

lange korrespondance fører til, at templet endelig bygges færdig og indvies, og at de hjemvendte 

fejrer påske.  

Først i kapitel 7 introduceres Ezra, som har givet bogen navn. Han er skriftlærd og har styr på Mo-

seloven, og han drager også til Jerusalem for at sørge for, at tingene går ordentligt for sig dér, som 

de skal ifølge Loven. Kong Artaxerxes giver Ezra et brev med om hans opgave og om, at folk skal 

gøre, hvad han siger, og yde ham støtte. I 7,12-26 gengives indholdet af dette brev, igen på aramæ-

isk, hvorefter resten af bogen er på hebraisk.  

Som nævnt giver det god mening, at alle brevene er på aramæisk, det store internationale sprog. 

Hvis fortællingen afspejler virkelige begivenheder, ville en sådan korrespondance bestemt have 

været på aramæisk og ikke hebraisk, så det giver det hele et skær af autenticitet, når brevene gengi-

ves sådan. Om brevene faktisk gengiver historiske dokumenter, som nogle forskere mener, er nok 

tvivlsomt. 

Man kan så indvende, at det er påfaldende, at optakten til det første brev (dvs. 4,8-11a) samt de for-

tællende passager mellem brevene (dvs. 4,17a; 4,23-5,7a; 6,1-2) og efter kongens sidste brev i kapi-

tel 6 (dvs. 6,13-18) også er på aramæisk. Nogle forskere har ment, at det nok bare var, fordi forfat-

teren til den samlede Ezras Bog var for magelig, og når han nu var i gang med at skrive aramæisk, 

kunne han lige så godt blive ved. Andre har ment, at der har ligget et aramæisk kildeskrift til grund 

for hele fremstillingen, men det er måske ikke så oplagt i kapitel 5, hvor profeterne Haggaj og Za-

karias omtales (de bøger, der er opkaldt efter dem, er på hebraisk).  

Atter andre har fremført den meget plausible opfattelse, at man også bør kigge på den fortæller-

synsvinkel, der er i fremstillingen.37 Dermed menes, at det aramæiske er mere distanceret og hand-

                                                           
37 De artikler af Arnold (“The Use of Aramaic in the Hebrew Bible”) og Snell (“Why Is There Aramaic in 

the Bible?”), der blev nævnt i indledningen til afsnit 4.2 om Daniel, kommer også ind på Ezra. Det er Ar-

nold, der fokuserer på fortællingens “point of view” eller den synsvinkel, fortælleren har på indholdet. 
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ler om forholdet udadtil og de problemer, der er i den forbindelse, mens de to skift tilbage til hebra-

isk netop sker, når det bliver mere internt. Det første skift fra aramæisk til hebraisk i 6,19 sker, da 

de hjemvendte og dem, der har udskilt sig fra landets urene folk og sluttet sig til de hjemvendte, 

fejrer påske for Jahve. Det andet skift fra aramæisk til hebraisk i 7,27 indledes med en lovprisning 

af Jahve, “vores fædres Gud”. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at Gud aldrig kaldes 

Jahve i de aramæiske passager. 

I det hele taget er spørgsmålet om “dem og os” centralt også for resten af Ezras Bog. I kapitel 8 

hører man om, hvordan Ezra når til Jerusalem, og kapitel 9 og 10 handler så om, hvordan han til sin 

rædsel opdager, at mange af israelitterne har blandet sig med andre folkeslag og giftet sig med 

fremmede kvinder. Han fremfører en lang klage og bøn til Gud, hvilket får hele folket til at komme 

på bedre tanker – og de uønskede ægteskaber bliver opløst. Så i tilgift til ønsket om at give fremstil-

lingen et autentisk skær ved at gengive brevene i tilstræbt “original” form kan brugen af to sprog 

også have spillet en rolle som en form for identitetsmarkør – et forsøg på at markere, hvem der er 

“insidere”, og hvem der er “outsidere”. 

4.4 Aramæisk i Qumran og Genesisapokryfen i uddrag 

Langt de fleste af Dødehavsrullerne, som blev fundet i 11 huler ved Qumran nær Dødehavet i årene 

fra 1947 og frem, er skrevet på hebraisk. Omkring 15% er imidlertid på aramæisk (og desuden er 

der en lille del, der er oversættelser til græsk). I lyset af det aramæiske sprogs store udbredelse og 

brug blandt jøder i rullernes samtid (de første par århundreder f.Kr. til første århundrede e.Kr.) er 

det ikke overraskende, at der er aramæiske tekster blandt rullerne. Det overraskende er måske 

egentlig, at det ikke er en større del af materialet, der er på aramæisk, men hvis man kigger på, 

hvem der sandsynligvis har ejet rullerne, er det muligt at gætte på en form for forklaring.38 

Mange forskere mener, at rullerne blev brugt af en særlig jødisk gruppering, som i en periode boede 

tæt på de huler, hvor rullerne blev fundet. Denne gruppering omtales ofte som “Qumran-

menigheden” eller “broderskabet” (der gengiver det hebraiske ord ַחד -som egentlig betyder “en ,ַיֶ֫

hed”). Denne gruppering anses gerne for ophavsmænd til en del af de tekster, man har fundet, og 

disse tekster kaldes gerne “sekteriske”, fordi de netop afspejler denne særlige jødiske gruppes meget 

“os mod alle de andre”-agtige tankegang og bruger en del ord og begreber, der tyder på en tilknyt-

ning til en særlig form for organisation. “Broderskabet” så sig selv i et modsætningsforhold til an-

                                                           
38 I bogen Dødehavsrullerne: Indhold, historie og betydning (red. Ejrnæs) kan man finde en lang række artik-

ler af skandinaviske forskere om alle mulige emner relateret til Dødehavsrullerne. 
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dre jøder (og ikke-jøder); de var selv “lysets børn”, som havde den korrekte, guddommeligt åbenba-

rede opfattelse af, hvordan Guds bud skulle efterleves, mens dem uden for gruppen var “mørkets 

børn”, som slet ikke kunne eller måtte få adgang til den indsigt, som gruppens medlemmer havde.39 

Der er noget, der tyder på, at man inden for denne gruppering – eller måske i det hele taget i den 

større bevægelse, som gruppen i Qumran var en del af – gjorde meget ud af at skrive på hebraisk. 

Og det skulle oven i købet helst være et mere eller mindre bevidst arkaiserende hebraisk. Det galdt 

om at skrive, så det lød som godt gammeldags hebraisk, som det kendes fra de skrifter, som vi nu 

kalder Det Gamle Testamente. Der var tilsyneladende et ønske om at bruge, hvad man opfattede 

som Guds eget sprog, og der er nogle forskere, der mener, at det særlige Qumranhebraisk, som fin-

des i de “sekteriske” skrifter, indeholder kunstigt dannede former, der skal få sproget til at se gam-

melt og mere oprindeligt ud, f.eks. personlige pronominer med et ekstra ה til sidst. Hvad end man 

mener om den sag, er det under alle omstændighder klart, at valget af sprog i en historisk situation, 

hvor flere sprog konkurrerede med hinanden, kunne bruges som religiøs eller ideologisk markør. Så 

når man valgte at skrive hebraisk frem for aramæisk – og specifikt et litterært, arkaiserende hebraisk 

frem for et mere “moderne” hebraisk, der var tættere på det talte sprog – kan det meget vel have 

været udtryk for et ønske om at markere sig som noget særligt over for det, man opfattede som en 

ugudelig omverden.40 

Hvis medlemmerne af “broderskabet” faktisk havde en sådan opfattelse, udelukker det ikke, at de 

kunne læse og bruge tekster, som ikke var skrevet ud fra samme overbevisning. En hel del af ruller-

ne er skrevet på et hebraisk uden de særlige Qumrantræk, og en del er som omtalt altså på aramæ-

isk. Selv hvis en særlig gruppe i sine egne tekster foretrak en bestemt måde at udtrykke sig på, kun-

ne man naturligvis sagtens have andre skrifter i sit “bibliotek”, som stammede fra den bredere jødi-

ske omverden uden for gruppen – og de skrifter, som allerede før fundet af rullerne var kendt fra 

det, som en senere tid omtaler som Det Gamle Testamente, havde “broderskabet” selvfølgelig også 

til fælles med andre jøder. Og eftersom jødedommen eksisterede i en verden, hvor aramæisk var et 

vidt udbredt sprog, også i jødisk sammenhæng, er det naturligt, at en del af det fundne materiale er 

på dette sprog. 

                                                           
39 En kort fremstilling af “broderskabets” opfattelse af sig selv og omverdenen kan findes i Siegismund, 

“Hold det skjult! Hemmelig viden i Dødehavsrullerne”. 

40 Til dette spørgsmål kan man især konsultere Weitzmans artikel “Why Did the Qumran Community Write 

in Hebrew?” og de forskellige bidrag af Schniedewind, som er opført i litteraturlisten. 
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Palæografien (dvs. forsøgene på at datere rullerne ud fra den håndskrift, der bruges) taler for, at i 

hvert fald en del af de aramæiske manuskripter skal dateres ret tidligt – og tidligere end de fleste af 

de hebraiske ruller. Dette kunne underbygge tesen om, at de aramæiske skrifter har deres oprindelse 

uden for – og før – “broderskabet”. Desuden er der nogle indholdsmæssige træk, der forener mange 

af de aramæiske ruller, og som adskiller dem fra de “sekteriske” skrifter. Forskere, der har under-

søgt materialet indgående, har bemærket, at der er en tendens til, at de aramæiske tekster handler 

om tiden før syndfloden og om patriarktiden. Også tekster med fokus på visioner og tekster, der 

foregår i en diasporasammehæng, er stærkt repræsenteret. Der findes bl.a. en række tekster, der la-

der til at være afhængige af Daniels Bog, som vi kender fra vores Gamle Testamente, eller som mu-

ligvis kan være rester af ældre traditioner, som den bibelske Daniels Bog kan være blevet påvirket 

af.41 Den terminologi, der i den “sekteriske” del af de hebraiske ruller peger på en egentlig organise-

ret gruppering, bruges ikke i de aramæiske ruller, og der er generelt ikke det samme fokus på en 

bestemt måde at overholde Moseloven på, som er karakteristisk for “broderskabets” egne tekster. 

Rullernes aramæisk er ikke ensartet, men afspejler forskellige typer af varians. Nogle af de sprogli-

ge forskelle kan skyldes forskellig affattelsestid, andre kan skyldes forskellig geografisk oprindelse, 

og atter andre kan simpelthen have at gøre med forfatternes forskellige tilbøjeligheder og forskelle i 

litterær smag. Eksempler på afvigelser fra det, man er vant til fra de bibelske tekster, findes i de 

demonstrative pronominer, pronominalsuffikserne i nogle personer, relativpartiklen og i nogle til-

fælde måden at danne infinitiv på. Men overordnet set er der tale om et nogenlund klassisk, litterært 

aramæisk, som man forholdsvist let kan lære at læse, hvis man har været igennem noget af det bi-

belske materiale på aramæisk først. Som omtalt i afsnit 1.1 kategoriseres sproget i de aramæiske 

Dødehavsruller ofte som middelaramæisk, ligesom sproget i Daniels Bog. 

Nedenfor præsenteres et par uddrag af den Dødehavstekst, der kaldes Genesisapokryfen (1QGenesis 

Apocryphon eller 1QapGen).42 Der er bevaret rester af 22 kolonner tekst. I sammenligning med 

andre, endnu mere fragmentarisk overleverede ruller er dette egentlig et pænt omfang, men det er 

tydeligt, at den tekst, vi har, kun er en del af et værk, der oprindeligt må have været meget mere 

                                                           
41 Dette spørgsmål behandles bl.a. i artiklen “The Qumran Aramaic Texts and the Qumran Community” af 

Dimant. 

42 Bemærk den særlige måde at betegne Dødehavsruller på. Q’et står for Qumran, og tallet foran Q’et viser, 

hvilken af de 11 huler teksten er fundet i. Efter Q’et kommer enten bare et tal, som betegner, hvilken tekst fra 

den pågældende hule det drejer sig om, eller en egentlig titel, ofte i forkortet form. Nogle få ruller har ikke 

noget nummer, men kun en titel. 
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omfattende.43 Der er tale om en gendigtning af en række af de fortællinger, vi kender fra Første Mo-

sebog. I nogle tilfælde holder den aramæiske udgave i Genesisapokryfen sig meget tæt til det kano-

niske materiale og er nærmest bare en aramæisk oversættelse. I andre tilfælde bevæger teksten sig 

længere væk fra forlægget og tilføjer nye elementer til historien eller viderefører tanker, der kun 

bliver antydet i den udgave, der optræder i Første Mosebog. Nogle af disse udvidelser lader til at 

basere sig på traditioner, der også er bevidnet i Første Enoksbog (som der er bevaret dele af på ara-

mæisk i Qumran) og i Jubilæerbogen (som der også er fundet fragmenter af i Qumran, på hebraisk). 

Den bevarede del af Genesisapokryfen behandler primært historien om Noa og syndfloden, inklusiv 

Noas fødsel (hvor der er referencer til vægterne eller de faldne engle, som kendes fra især Første 

Enoksbog), og dele af beretningen om Abram. Det er karakteristisk for fremstillingen, at den de 

fleste steder fortælles i første person, men at denne førstepersonsfortæller skifter undervejs i beret-

ningen (“jeg, Lemek”, “jeg, Noa” eller “jeg, Abram” gjorde sådan og sådan). 

De uddrag, der præsenteres nedenfor, er fra kolonne 2 og kolonne 19-20. Den lille bid fra kolonne 2 

handler om Lemek (Noas far), der på grund af sin nyfødte søns særlige udseende er bekymret om, 

hvorvidt det nu også er ham selv, der er faren – eller om det måske snarere er overnaturlige væsner, 

der er ophav til barnet (“kæmper”, “vægtere”, “himmelsønnerne”). Hans kone Batenosh forsikrer 

ham om, at det skam er ham, der er faren. 

I uddragene fra kolonne 19-20 handler det om Abram, der kommer til Egypten med sin kone Saraj 

på grund af hungersnød. Vi får her en interessant videreudvikling af fortællingen fra 1 Mos 12,10-

20, hvor Abram er bange for, at egypterne skal se, hvor smuk Saraj er, og at de så skal slå ham ihjel 

for at få fingre i hende. Derfor beder han hende sige, at hun faktisk er hans søster og ikke hans ko-

ne. Tricket virker, og da Faraos stormænd ser Saraj, tager de hende med til Farao i paladset, men 

gør ikke Abram noget; tværtimod behandles han godt på grund af hende og får køer og får og andre 

rigdomme. Gud rammer Farao med plager, fordi han har taget en anden mands kone – selvom han 

jo ikke har vidst, at hun var det. Men pludselig er han så alligevel klar over sagens rette sammen-

hæng og sender Abram væk med Saraj og alle deres nyerhvervede ejendele. Der er mange besyn-

derlige elementer i denne fortælling i 1 Mos 12, og man kan med en vis ret mene, at Abram opfører 

sig lidt tvivlsomt. Han lyver, og han overgiver tilsyneladende sin kone til Farao for at redde sit eget 

skind, og så får han oven i købet betaling for det! Og hvordan ved Farao lige pludeslig alligevel, at 

Saraj er Abrams kone? Det svarer fortællingen i 1 Mos 12 ikke på.  

                                                           
43 En introduktion til Genesisapokryfen og en dansk oversættelse lavet af Søren Holst og Niels Peter Lemche 

findes på side 271-290 i Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne (red. Ejrnæs, Holst & Müller). 
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Allerede i det kanoniske Gamle Testamente er der blevet arbejdet videre med historien, for vi får 

den senere i Første Mosebog i to andre varianter: Én gang til om Abraham og Sara i 1 Mos 20 (de 

har fået nye navne af Gud i kapitel 17), hvor de er i byen Gerar hos kong Abimelek, og så igen om 

næste generation i 1 Mos 26,1-11 med Isak og Rebekka, der også befinder sig i Gerar hos Abimelek 

og bruger det samme trick med at udgive konen for at være søster. Disse to udgaver af den samme 

grundhistorie søger at løse nogle af problemerne i 1 Mos 12,10-20, men kommer samtidig til enten 

at skabe nye problemer – i kapitel 20 er Sara faktisk Abrahams (halv)søster – eller at tømme histo-

rien helt for spænding (i kapitel 26 sker der faktisk ingenting, fordi kongen opdager sandheden, 

inden han når at nærme sig Rebekka). 

Den udgave af historien, som vi får i Genesisapokryfen, forsøger også at gøre noget ved nogle af de 

problematiske aspekter ved den oprindelige fortælling. Abram får nu idéen til løgnehistorien fra en 

drøm – og hvis man ser på, hvordan drømme ellers fungerer i både bibelske tekster og i andre Dø-

dehavsruller, er det nærliggende at tolke det som en form for guddommelig meddelelse. Der er altså 

guddommelig dækning for det, Abram gør. Genesisapokryfen fremhæver også, at Abram blev dybt 

ulykkelig, da Saraj blev taget til paladset, og at han græd og bad om, at Farao ikke skulle kunne røre 

hende, og det er så det, der gør, at Gud rammer Farao og hele hans hus med plager, og vi bliver for-

sikret om, at Farao aldrig kom i nærheden af at røre Saraj. I Genesisapokryfen er Abrams nevø Lot 

også med i Egypten, og vi får at vide, at det er ham, der fortæller Faraos folk, at Saraj faktisk er 

Abrams kone, da de kommer for at få Abram til at hjælpe med at helbrede de plager, som Farao er 

blevet ramt af. Grunden til, at de tror, at Abram kan hjælpe, er, at Farao har set Abram i en drøm. 

En anden interessant tilføjelse i Genesisapokryfen er en længere poetisk lovprisning af Sarajs skøn-

hed (og hendes visdom), som de egyptiske hoffolk kommer med, da de ser hende første gang i star-

ten af kolonne 20. 

Som denne korte oversigt viser, passer Genesisapokryfen godt ind i det generelle billede af de ara-

mæiske Dødehavstekster: Den behandler patriarktiden, og der er en livlig interesse for visioner og 

drømme. Der er ikke noget i Genesisapokryfen, der antyder det “sekteriske” tankesæt, som karakte-

riserer en del af de hebraiske ruller, og man kan ligefrem mene, at en udtalt ikke-“sekterisk” hold-

ning kommer til udtryk i kolonne 19, linje 25, hvor Abram læser fra bogen med Enoks ord for de 

egyptiske stormænd – noget, der stemmer meget dårligt overens med “broderskabets” fokus på at 

holde deres særlige indsigt i det guddommelige hemmelig for alle andre. 

De overleverede rester af Genesisapokryfen er ret dårligt bevarede og svære at læse. Her gengives 

teksten, som den præsenteres af Machiela i The Dead Sea Genesis Apocryphon (se litteraturlisten), 
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men med visse udeladelser for at lette læsningen (bl.a. markerer Machiela svært læselige tegn med 

prikker eller cirkler over bogstaverne; de er ikke med i uddragene her). Teksten kan også findes i 

García Martínez og Tigchelaar, The Dead Sea Scrolls Study Edition (bind 1, side 28-49). Der er 

nogle mindre afvigelser mellem de to udgaver, hvilket illustrerer, at rullerne ikke altid er lette at 

læse, og at der kan være delte meninger om, hvad der faktisk står. En dansk oversættelse findes i 

Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne (red. Ejrnæs, Holst & Müller). I litteraturli-

sten findes også henvisninger til en grammatik over Qumranaramæisk af Muraoka og en ordbog 

specifikt rettet mod de aramæiske dødehavstekster af Cook.  

Skarpe parenteser betegner, at der er hul i teksten. Bogstaver, der står inde i de skarpe parenteser, er 

den moderne udgivers gæt på, hvad der nok har stået. I nogle tilfælde er der indsat linjeskift for at 

markere, at der begynder en ny sætning eller del af en sætning i løbet af en linje i manuskriptet. 

Kol. 2,1 

א ולנפיל]ין[זרעבלבי די מן עירין הריאתא ומן קדישין הא באדין חשבת   

Den første udfordring ved at læse Dødehavsruller er, at der ikke er nogen prikker og streger til at 

markere vokaler som i den masoretiske bibeltekst. Man kan dog ret hurtigt vænne sig til at genken-

de ordene og deres betydning alligevel. הא er masoretisk א  ,en interjektion, der her nok markerer ,הָׂ

at nu sker der noget nyt. באדין genkendes som masoretisk ן יִּ  der forekommer ekstremt hyppigt i ,ֵּבאַדֶ֫

Daniels Bog. חשבת tolkes mest oplagt som en verbalrod i perfektum, men uden vokaler kan man 

ikke på selve formen se, om det er tredje singularis femininum, anden singularis maskulinum eller 

første singularis.44 Sammenhængen viser dog, at det må være første person: Det følgende ord har et 

suffiks, der også er første person, og i linje 3 bruges et eksplicit førstepersonspronomen. בלבי består 

af præpositionen b- og et substantiv med suffiks. די indleder en “at”-sætning, der er objekt for 

 מן) sætningen består af to nominalsætninger med præpositionsforbindelser som prædikater-די .חשבת

må vokaliseres med i, ikke med a, som ville gøre det til et interrogativt pronomen): מן עירין הריאתא, 

“undfangelsen (er/var) fra vægtere”, og  א ולנפיל]ין[זרעמן קדישין , “sæden/afkommet (er/var) fra (de) 

hellige og for nefil[in] (= tilhører nefilin)”. Lemek (som er den, der taler her) tænker altså, at und-

fangelsen skyldes vægterne, og at barnet stammer fra de hellige og faktisk tilhører de såkaldte nefi-

lin (pluralis af נפיל, der egentlig er passivt participium af verbet “falde”; oftest gengives ordet som 

“kæmperne”). “Vægtere”, “hellige” og “nefilin/kæmper” er forskellige betegnelser for overjordiske 

                                                           
44 Der findes også en stavemåde med ית for endelsen i første singularis, og i anden singularis maskulinum 

kan man også have endelsen תה eller תא. 
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væsner, der kendes fra Første Enoksbog, hvor en skare af engle forlod himlen og fik kæmpeafkom 

med menneskekvinderne (jf. 1 Mos 6,1-4). Også i Daniels Bog kapitel 4 er vi stødt på udtrykket 

“vægter”, men dér bruges ordet ikke negativt om en “falden engel”, som det er tilfældet i Første 

Enok. הריאתא er et femininumsord i bestemt form; opslagsformen er הריה. Det første א i הריאתא 

fungerer her tilsyneladende som vokalbogstav, men er svært at forklare. I den anden nominalsæt-

ning læses subjektet זרעא som הריא i den udgave af teksten, som findes i García Martínez og 

Tigchelaars Study Edition; ordet הריא er nok et passivt participium maskulinum i bestemt form, af 

samme rod הרה som i הריאתא (“det undfangne” = “barnet”). Husk, at den skarpe parentes i ]נפיל]ין 

markerer, at der her er hul i teksten, men at udgiveren gætter på, at der nok har været en pluralisen-

delse. 

Kol. 2,2 

על עולימא דנא ולבי עלי משתני  

I משתני ser vi metatese. Roden er ׁשנה (bemærk, at skriften i Dødehavsrullerne ikke skelner mellem 

-og sidste radikal skrives her med yod (man kunne også have forventet ’alef eller he). For ,(ש og ׁש

men er participium hitpaʽʽal. Participiet må udtrykke en igangværende eller vedvarende proces i 

fortidig sammenhæng. Et lignende udtryk (med verbet i imperfektum) forekom i Dan 7,28, hvor det 

dog var Daniels ansigtstræk, der ændrede sig på ham. Her er det Lemeks hjerte, der ændrer sig “på” 

ham; meningen er nok, at han blev urolig eller lignende. I על עולימא דנא må על forstås som “på 

grund af”. Bemærk, hvordan et substantiv med følgende demonstrativt pronomen selv har bestemt 

artikel på (עולימא). 

Kol. 2,3 

[לה מרת]ואועלת על בתאנוש אנתתי  ך אתבהלתבאדין אנה למ  

Her kommer en af de førstepersonsangivelser, som er typiske for teksten: אנה למך, “jeg, Lemek”. I 

både אתבהלת og עלת må t-endelsen derfor selvfølgelig tolkes som første singularis. Rødderne er 

henholdsvis בהל, i hitpaʽʽal (med א: ’ætpaʽʽal) eller hitpǝʽel (’ætpǝʽel), og עלל. Det følgende על må 

her tolkes som “til”. בתאנוש er navnet på Lemeks kone (egentlig “menneskedatter”; jf. i sammen-

hæng med omtalen af de himmelske væsner i linje 1 også 1 Mos 6,2, hvor “gudssønnerne” tog 

menneskedøtre som koner). אנתתי er substantivet אנתה, “kvinde, kone”, med suffiks i første singu-

laris; det ekstra t er det femininums-t, der kommer frem før suffikser og i konstrukt. ואמרת står for 

størstedelen af ordets vedkommende i skarp parentes og er dermed indsat af den moderne udgiver; 
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det er igen en perfektum i første singularis (med “og” foran). Verbet følges af en (rekonstrueret) 

præposition l- med et suffiks, der må tolkes som tredje singularis femininum. 

Herefter følger en passage, der er svær at tyde, men meningen er nok, at Lemek påkalder sig Den 

Højeste for at få sin kone til at fortælle sandheden, som det fremgår af følgende lille bid af linje 5. 

Kol. 2,5 

 ... כולא בקושטא תחוינני ...

Objektet kommer først (כולא; med bestemt artikel, “det hele”), så en præposition med substantivet i 

bestemt form (בקושטא; “i sandheden”, dvs. “sandfærdigt”), og til sidst et verbum (תחוינני). Det er 

roden חוה i paʽʽel (eller hafʽel, hvis ה er svundet – uden vokaler ville man ikke kunne se forskel; 

betydningen er den samme). Roden kendes også fra Daniel (f.eks. Dan 2,4 og 2,11b). Lemek taler 

til Batenosh, så det er anden singularis femininum i imperfektum, med objektssuffiks i første singu-

laris. Verbet kan oversættes modalt: “du skal fortælle mig…”. 

Kol. 2,6 

 ... תחוינני ולא בכדבין ...

Verbet fra linje 5 gentages, men i stedet for det positive בקושטא er det nu med et negeret negativt 

udtryk (בכדבין = præpositionen b- plus et adjektiv i pluralis; opslagsform ְּכַדב). 

Kol. 2,7 

 במלך כול עלמים עד בקושט עמי תמללין ולא בכדבין ...

Sætningens begyndelse er gået tabt, men Lemek taler nok stadig til Batenosh. Måske har han sagt 

noget i stil med “jeg beder dig” og så kommer præpositionsforbindelsen במלך כול עלמים, “ved alle 

evigheders konge” (= Gud; bemærk, at עלמים har den hebraiske pluralisendelse i stedet for den ara-

mæiske). עד betyder “indtil”, dvs. han vil bede eller bønfalde hende, indtil hun taler med ham i 

sandhed og ikke med løgnagtigheder. I modsætning til i linje 5 bruges udtrykket בקושט nu i ube-

stemt form. עמי skal vokaliseres med i, så det er præpositionen ם -Husk, at et verbum i imperfek .עִּ

tum anden singularis femininum ender på -in (hvor den almindelige hebraiske form bare er -i). Ro-

den מלל bruges i paʽʽel (men her kan man selvfølgelig ikke se de karakteristiske vokaler). 
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Kol. 2,8 

 אדין בתאנוש אנתתי בחלץ תקיף עמי מללת ...

Efter det kendte ן יִּ ַדֶ֫  to præpositionsforbindelser ,(jf. linje 3 ;בתאנוש אנתתי) kommer subjektet א 

 og verbum (samme som i linje 7, men nu i perfektum; t-endelsen må her tolkes (עמי og בחלץ תקיף)

som tredje singularis femininum). תקיף er et adjektiv, der knytter sig til det foregående substantiv 

 .חלץ

Kol. 2,9 

 ואמרת יא אחי ויא מרי דכר לך על עדינתי ...

Uden vokaler er אמרת flertydigt, men i betragtning af indholdet af det, der bliver sagt, er det nok 

Batenosh, der taler; altså må t-endelsen igen tolkes som tredje singularis femininum. יא er et udråb, 

der markerer de følgende ord som tiltale (’alef i יא markerer nok bare en a-vokal her). Både אחי og 

 er en דכר .(alef tabes før endelser’ ;מרא er מרי opslagsformen til) har suffiks i første singularis מרי

verbalrod (svarer til hebraisk זכר), og den rene konsonantform her kunne være flere forskellige ting. 

Sammen med det følgende לך er det dog oplagt at tolke formen som imperativ. Brugen af præposi-

tionen l- i en sammenhæng som denne kan være svær at gengive, egentlig “husk for dig”, dvs. 

måske “genkald dig”. Det, der skal huskes, markeres med præpositionen עדינתי .על er substantivet 

 med suffiks og det feminine t før suffikset (roden i ordet er den samme, der findes i Edens עדינה

Have). 

Kol. 2,10 

ך ...[חוינ]בחום ענתא ונשמתי לגו נדנהא ואנה בקושט כולא א  

Begyndelsen af denne linje fortsætter en sætning, der må være startet i slutningen af linje 9, men 

som er gået tabt. Batenosh er tilsyneladende stadig i gang med at forsikre Lemek om, at barnet fak-

tisk er hans og hendes, ved at beskrive den nydelse, hun oplevede, da de havde samleje. בחום ענתא, 

egentlig “i tidens hede”, dvs. på det tidspunkt, hvor de dyrkede sex. ענתא er et femininumsord, op-

slagsform ענה. Det næste udtryk,  לגו נדנהאונשמתי , hentyder også til Batenosh’ oplevelse af akten: 

“og mit åndedræt i dets hylster”, hvor “hylster” vel betegner hendes bryst. Måske er meningen, at 

Lemek skal huske, “hvordan jeg stønnede/gispede efter vejret”. נשמתי er igen et ord i femininum 

med suffiks; opslagsform נדנהא .נשמה indeholder et suffiks i tredje singularis femininum, som viser 

tilbage til נשמתי. Suffikset afviger fra det, som kendes fra bibelsk aramæisk (se 3.3.4); i Qumran 
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kan det skrives enten הא ,ה eller הה. Den sidste del af sætningen gentager ordene fra linje 5, men 

med verbet (delvist rekonstrueret) i første person og suffiks i anden singularis maskulinum. 

Kol. 2,15 

 די מנך זרעא דן ...

Batenosh har lovet at fortælle sandheden, og den udtrykkes så her gennem en nominalsætning ind-

ledt med די, “at”. Subjektet er זרעא דן (med substantiv i bestemt form og demonstrativt pronomen) 

og det foranstillede prædikat er en præpositionsforbindelse (מנך; suffiks i anden singularis maskuli-

num). Det demonstrative pronomen דן kendes ikke fra Bibelen, hvor en længere form, ה  bruges ,ְדנָׂ

(se 3.3.2). 

Batenosh forsikrer videre, at barnet ikke stammer fra vægterne eller andre himmelske væsner, men 

Lemek tror åbenbart ikke helt på hende, for i det følgende hører man, hvordan han løber hen til sin 

far Metusalem, der igen tager hen til sin far Enok, der tilsyndeladende på baggrund af sine egne 

visionære oplevelser (som der fortælles om i Første Enoksbog) kan garantere, at barnet – som jo 

altså er Noa – faktisk er Lemeks søn, og endvidere kan han tilsyneladende (teksten er ret fragmenta-

risk) fortælle noget om det, der venter Noa ude i fremtiden. Herefter følger nogle kolonner med 

fokus på Noa, den store oversvømmelse og arken, og på, hvordan jorden bagefter fordeles mellem 

Noas efterkommere. I kolonne 19 er historien nået frem til Abram, og i linje 10 begynder Gene-

sisapokryfens udgave af fortællingen om Abram og Saraj i Egypten fra 1 Mos 12,10-20. 

Kol. 19,10-11 

א[ במצרין ]ופנא בארעא דא כולא ושמעת די ע]ב[ורא ה... והוא כ  

... מהךל (11) ונגדת  

Først kommer årsagen til, at Abram og Saraj tager til Egypten. הוא skal vokaliseres א  det er altså ,ֲהוָׂ

verbet “være” skrevet med ’alef som tredje radikal, i perfektum tredje maskulinum singularis (og 

ikke pronominet הּוא, som man også kunne tro, når der ikke er vokaler). Subjektet (כפנא) er egentlig 

i bestemt form, dvs. “og hungersnøden var i hele dette land”, men på mere mundret dansk siger vi 

“og der var hungersnød…”. I שמעת må t-endelsen være første singularis. Objektet for dette verbum 

er den følgende די-sætning. Igen er הוא (som kun er delvist bevaret) at forstå som verbet א  og ,ֲהוָׂ

igen er subjektet egentlig bestemt, mens vi på dansk nok vil gengive det ubestemt, “at kornet var i 

Egypten”, dvs. “at der var korn i Egypten”. נגדת er endnu et verbum i perfektum i første singularis. 
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Det følges af en infinitiv med præpositionen l- (למהך); det er verbet “gå”, som i nogle former 

bruger roden הלך, men i pǝʽal i infinitiv og imperfekutm bruges den “hule” rod הוך (se 3.4.3.9). I 

García Martínez og Tigchelaars udgave er teksten her lidt anderledes. De foreslår, at der har stået 

 .(det andet lamed forsvinder i visse former, jf. 3.4.3.8) עלל det er l- plus infinitiv af roden ;ל]מעל[

Husk generelt, at infinitiver i pǝʽal har m-præfiks. Det, der kommer efter infinitiven, er ikke helt 

klart i Machielas udgave; han noterer et ulæseligt tegn og et hul, hvorefter der står noget med Egyp-

ten. Hos García Martínez og Tigchelaar følges infinitiven direkte af en præpositionsforbindelse, 

hvor styrelsen er en let gennemskuelig konstruktforbindelse: ל]מעל[ לארע מצרין. 

Kol. 19,14-15 

 וחלמת אנה אברם חלם בלילה מעלי לארע מצרין 

( חדא ...15א ארז חד ותמרא )וחזית בחלמי וה  

Et par linjer længere fremme er Abram og Saraj ankommet til Egypten. אנה אברם viser tydeligt, at 

 må forstås som første singularis. Objektet er et substantiv af samme rod, som vi også kender חלמת

fra Daniels Bog. Udtrykket בלילה מעלי לארע מצרין består af præpositionen b- fulgt af en konstrukt-

forbindelse (לילה מעלי), hvor andet led er en infinitiv (som vi også så i rekonstrueret form i García 

Martínez og Tigchelaars udgave af linje 11) med suffiks i første singularis: “i min gåen inds nat”, 

dvs. “i den nat, hvor jeg gik ind”; dertil knytter sig endnu en præpositionsforbindelse. Bemærk, at 

ordet for “nat” her er לילה i konstrukt, hvilket lader til at være en afvigende form i forhold til det, 

man kunne vente i bibelsk aramæisk. חזית er igen perfektum første singularis. בחלמי = b- plus sub-

stantiv med suffiks i første singularis. הא er en interjektion, der indleder beskrivelsen af drømmen. 

 og תמרא er talordet “et” i henholdsvis maskulinum og femininum. Bemærk, at ’alef på חדא og חד

 .altså er femininumsmarkør, ikke den bestemte artikel חדא

Kol. 19,15 

למקץ ולמעקר ל]א[רזא ולמשבק תמרתא בלחודיהה אנוש אתו ובעין [י... וב]נ  

 menneskesønner”, dvs. bare “nogle mennesker” (husk, at opslagsformen til “søn” på“ ,בני אנוש

aramæisk er אתו .(ַּבר er tredje pluralis maskulinum perfektum af verbet אתה; en sådan rod ville bli-

ve vokaliseret med o-vokal til sidst (ֲאתֹו). Perfektumsformen følges af et participium i pluralis af en 

rod med svag tredjeradikal (ן = בעין ַעֶ֫ יִּ -som i Dan 6,5). Participiet udtrykker vedvarenhed eller sam בָׂ

tidighed (de “kom, idet de søgte…”). Som nævnt i forbindelse med Dan 2,13 kommer verbet בעה, 

der egentlig betyder “søge”, i senere aramæisk til at fungere som en slags futurum. Måske kan man 
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derfor oversætte dette sted med “og de skulle til at…”. בעין følges af tre infinitiver med l- (מקץ, 

-er en rod med ens anden- og tredjeradi מקץ .alle i pǝʽal og derfor med m-præfiks ,(משבק og מעקר

kal, der optræder som én i infinitiv; hvis der var masoretiske tegn, ville man forvente dageš i første-

radikalen (se 3.4.3.8). Præpositionen l- i ל]א[רזא markerer objektet for de to første infinitiver, mens 

objektet for den tredje infinitiv (den bestemte form תמרתא) ikke er særligt markeret på den måde. 

-betyder “alene”; ordet tager suffikser som et substantiv i pluralis (med et yod). De to gan בלחודיהה

ge he til sidst er altså suffiks i tredje singularis femininum, der viser tilbage til palmetræet. 

Kol. 19,16 

 ואכליאת תמרתא ואמרת 

ח]ד[ צ]מח[נא רזא ארי תרינא מן שרשתקוצו לאאל   

 ושביק ארזא בטלל תמרתא 

 som תמרתא i perfektum tredje singularis femininum (med ,כלה er en ’afʽel (hafʽel) af roden אכליאת

subjekt). Bemærk, at a-vokalen i endelsen -at her markeres af et ’alef, som i og for sig ikke har no-

get at gøre i denne rod; hvis ordet var skrevet på masoretisk vis, ville det nok være ַית  ואמרת .ַאְכלִּ

(også tredje singularis femininum) introducerer direkte tale (fra אל til צ]מח[נא). Første del er en 

jussiv (תקוצו) i anden pluralis maskulinum, negeret med ַאל (der tales til de בני אנוש, der kom for at 

fælde cedertræet i linje 15); jussiv kan her kendes på, at der ikke er noget nun til sidst på verbet, 

som der ville have været i almindelig imperfektum. Roden er קצץ (se 3.4.3.8). Objektet for jussiven 

markeres med l- (לארזא). (ארו =) ארי er en interjektion (“se!”), der her måske kan gengives som 

konjunktionen “for”. תרינא er talordet “to” med suffiks i første pluralis, “vi to”. Det er subjekt for 

det delvist rekonstruerede verbum צמחנא, der bestemmes nærmere ved den foregående præpositi-

onsforbindelse (“fra én rod”). Med ושביק forlader vi den direkte tale (som altså udsiges af palme-

træet i drømmen) og vender tilbage til beskrivelsen. שביק er en intern passiv af grundstammen i 

perfektum, altså “cedertræet blev efterladt”, dvs. det blev ikke fældet alligevel. Grunden angives 

med præpositionsforbindelsen בטלל תמרתא. 

 

 

 

 



158 
 

Kol. 19,17 

 ... ואתעירת בליליא מן שנתי ואמרת לשרי אנתתי ...

I אתעירת er roden עור; det er første singularis perfektum hitpǝʽel (med א:’ætpǝʽel). שנתי er det fe-

minine substantiv ה  er præpositionen l- og navnet på Abrams לשרי .med suffiks i første singularis ֵׁשנָׂ

kone, der omtales eksplicit som sådan (אנתתי). På masoretisk staves hun med ש. 

Kol. 19,17-18  

ן[ חלמא דן ]מדחל אנה ... ( חלמת 18חלם )  

 ואמרת לי

 אשתעי לי חלמך ואנדע

 ושרית לאשתעיא לה חלמא דן

Først taler Abram til Saraj. חלם er objekt for verbet i første person af samme rod. דחל må vokalise-

res som et participium (ֵחל  .jeg (er) frygtende”, dvs“ :אנה der fungerer som prædikat for subjektet ,(דָׂ

bare “jeg er bange”. I García Martínez og Tigchelaars udgave læses verbet som en imperfektum af 

samme rod. Det, man er bange for, markeres med præpositionen ן  er ikke del af Abrams אמרת .מִּ

direkte tale til Saraj, men må tolkes som tredje singularis femininum med Saraj som implicit sub-

jekt. Det, Saraj siger, går fra אשתעי til אשתעי .ואנדע er roden ׁשעה i hitpaʽʽal (med א: ’ætpaʽʽal), 

med metatese. Her er det imperativ (rettet til Abram), med indirekte objekt markeret med l- og di-

rekte objekt (חלמך; suffiks i anden singularis maskulinum). אנדע er roden ידע i imperfektum (eller 

jussiv) første singularis. Bemærk nasaleringen (jf. 3.4.3.5). Der er et “og” foran: “og (så) vil jeg 

vide”. Man kan eventuelt gengive udtrykket med en “så”-sætning på dansk: “så jeg kan få kendskab 

(til drømmen)”. Med ושרית er Sarajs udsagn slut, og vi er tilbage i Abrams beretning. Verbet שרית 

er altså første singularis; roden er ׁשרה, der i paʽʽel kan betyde “begynde”. Det følges af en infinitiv 

med l- (לאשתעיא), af samme rod i samme konjugation som i imperativen i Sarajs udsagn, igen med 

metatese. Husk, at infinitiver i de afledte konjugationer har en ā-endelse (her markeret med ’alef). 

Infinitiven tager et indirekte objekt markeret med l- og et direkte objekt til sidst. 

I den følgende passage tolkes drømmen som et tegn om, at Saraj skal udgives for at være Abrams 

søster (at de er fra samme rod, ligesom de to træer i drømmen). Sådan gør de så, og efter den male-

riske sekvens, hvor de egyptiske hoffolk lovpriser Sarajs skønhed, bliver Saraj ført til Farao, der 

tager hende til sig, men skåner Abram, fordi han tror, at han er hendes bror og ikke hendes mand. 
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Dernæst beskrives Abrams reaktion på, at Saraj er blevet taget fra ham – endnu en udvidelse af for-

tællingen i forhold til det, der berettes i forlægget i 1 Mos 12. 

Kol. 20,12-13 

 בליליא דן צלית ובעית ואתחננת ואמרת באתעצבא ודמעי נחתן

... ( עלמים13בריך אנתה אל עליון מרי לכול )  

Præpositionsforbindelsen בליליא דן følges af fire verber i første singularis. De to første er af rødder 

med svag tredjeradikal (צלית og בעית); צלית er paʽʽel, mens בעית bruges i pǝʽal – men i den uvoka-

liserede tekst kan man ikke se forskel. אתחננת er en hitpaʽʽal (med א: ’ætpaʽʽal). באתעצבא består af 

præpositionen b- og en infinitiv hitpǝʽel (’ætpǝʽel): “i væren trist”, dvs. “idet jeg var trist”. Endelsen 

på דמעי må læses sådan, at substantivet er pluralis (altså som י ַַ ; se 3.3.4.1); det prædikative partici-

pium נחתן, der har det som subjekt, er pluralis femininum (endelsen nun = -ān). דמע, “tåre”, er fe-

mininum, selvom det ikke har den almindelige feminine pluralisendelse. Participiet udtrykker en 

igangværende proces; roden נחת betyder egentlig “gå ned”, men her med “mine tårer” som subjekt 

bør man finde en mere idiomatisk gengivelse på dansk. Med בריך begynder det, Abram siger i sin 

bøn. בריך er et passivt participium af grundstammen (se Dan 3,28); det er prædikat i en nominalsæt-

ning med אנתה som subjekt: “Lovet (være) du”. Til אנתה knytter sig אל עליון (“Gud den Højeste”, 

overtaget fra hebraisk) og מרי (opslagsform ֵרא  med suffiks i første singularis) som vokativiske ,מָׂ

appositioner. Præpositionsforbindelsen til sidst fungerer adverbielt i forhold til בריך. Bemærk bru-

gen af hebraisk pluralisendelse på עלמים, jf. også udtrykket אל עליון. 

Kol. 20,13 

 ... די אנתה מרה ושליט על כולא 

 ובכול מלכי ארעא אנתה שליט למעבד בכולהון דין ...

 אנתה gengives her nok bedst med konjunktionen “for”. Det følgende er en nominalsætning med די

som subjekt og to prædikater (מרה og ֵרא = מרה ;שליט  ,Det næste er endnu en nominalsætning .(מָׂ

igen med אנתה som subjekt og שליט som prædikat. I den første nominalsætning følges שליט af præ-

positionen על, mens det samme ord i den anden nominalsætning er knyttet sammen med præpositi-

onen b- i בכול מלכי ארעא (“over alle jordens konger”). Til det sidste udsagn føjes en infinitiv med 

præpositionen l- (למעבד; bemærk m-præfikset på en infinitiv i pǝʽal). Til infinitiven er knyttet et 

objekt (דין) og en præpositionsforbindelse (בכולהון; “al” med suffiks i tredje pluralis maskulinum, 
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der viser tilbage til kongerne: “deres helhed” = “dem alle sammen”). Infinitiven udtrykker følge 

eller formål; evt. kan man gengive det som en hel dansk bisætning med subjekt og finit verbum (“så 

du kan lave/holde dom/ret…”). 

Kol. 20,13-15 

מלך מצרין( קבלתך מרי על פרעו צען 14וכען )  

 די דברת אנתתי מני בתוקף

( בה ובכול ביתה ... 15עבד לי דין מנה ואחזי ידך רבתא )  

 første singularis) קבלתך indleder Abrams egentlige henvendelse til Gud. Når verbet (”og nu“) וכען

med objektssuffiks i anden singularis maskulinum) står i perfektum, skal det nok forstås “performa-

tivt” (se 3.4), dvs. sådan at handlingen er sket, i og med at ordet udtales: “Jeg har (hermed) klaget”, 

hvilket på dansk mere mundret kan gengives med nutid. Bemærk, at der er to rødder med konsonan-

terne קבל; den ene bruges i paʽʽel og betyder “modtage”, den anden – som optræder her – bruges i 

pǝʽal og betyder “klage”. Objektssuffikset må opfattes som en slags indirekte objekt (“til dig”); מרי 

(af ֵרא  ,er en vokativisk apposition, der uddyber dette andenpersonssuffiks. Det, der klages over (מָׂ

markeres med צען .על i פרעו צען opfattes muligivs som personnavn her, men andre steder er det et 

stednavn, dvs. “Soans Farao”, “Farao i/fra Soan”. די-sætningen beskriver årsagen til klagen (“for”). 

Subjektet er אנתתי, som er set før i flere af linjerne fra kolonne 19, og verbet דברת må altså være 

tredje singularis femininum. Derfor må verbalformen tolkes som intern passiv (i perfektum), selvom 

man ikke kan se det uden vokaler (man kunne have forestillet sig, at det havde været skrevet med et 

yod, דבירת, dvs. יַרת -men her er det altså defektivt skrevet). Til verbet knyttes to adverbielle be ,ְדבִּ

stemmelser udtrykt ved præpositionsforbindelserne מני (med suffiks i første singularis) og בתוקף. 

Dernæst følger en verbalform עבד, der i sig selv kunne være alt muligt, men i sammenhængen må 

tolkes som imperativ; den følges af indirekte objekt (לי) og direkte objekt (דין) samt præpositions-

forbindelsen מנה (med suffiks i tredje singularis maskulinum, ֵּנּה -der i konteksten f.eks. kan gen ,(מִּ

gives som “over”: “Skaf mig ret over ham” (ordret: “lav ret/dom for mig fra ham”). אחזי kan også 

være en imperativ; det er roden חזה, her i ’afʽel (hafʽel): kausativisk “få til at se” = “vise”; tredje 

radikal optræder som yod. Alternativt – og måske mere plausibelt – kan man opfatte verbet som 

imperfektum/jussiv første singularis pǝʽal af samme rod, “og lad mig se”. Under alle omstændighe-

der er ידך רבתא objekt, bestående af et substantiv med suffiks og et attributivt adjektiv (i feminin 

bestemt form, opslagsform יד ;רב er femininum, selvom det ikke har den normale feminine endelse). 



161 
 

Præpositionen b- i בה ובכול ביתה kan gengives med “på” eller “mod” (ֵּבּה = בה; tilsvarende ביתה = 

 .(”hans hus“ ,ַּבְיֵתּה

Kol. 20,15-16 

 ואל ישלט בליליא דן לטמיא אנתתי מני

( ארעא ...16אנתה מרה לכול מלכי )וינדעוך מרי די   

-må være Farao, og ver ישלט der bruges foran jussiver. Subjektet for jussiven ,ַאל er negationen אל

bet følges op af infinitiven לטמיא (“lad ham ikke have magt til at…”); ind i mellem kommer en 

præpositionsforbindelse, der betegner tidspunktet. Husk den korte form af demonstrativpronominet, 

ה i stedet for ,דן  er infinitiv paʽʽel (med præpositionen l-) af en rod med svag לטמיא .(se 3.3.2) ְדנָׂ

tredjeradikal, der her optræder som yod; husk ā-endelsen på infinitiver i afledte konjugationer (her 

skrevet med ’alef). Infinitiven tager אנתתי (opslagsform אנתה) som objekt og modificeres af præpo-

sitionsforbindelsen מני: “gøre min kone uren væk fra mig”, dvs. enten mens hun er adskilt fra 

Abram, eller måske sådan, at hun som følge af at være blevet uren ikke længere kan være hans ko-

ne? ינדעוך er roden ידע i tredje pluralis maskulinum med objekt i anden singularis maskulinum (dvs. 

Gud, som Abram taler til). Subjektet må være Farao og hans hus. Læg mærke til nasaleringen (jf. 

3.4.3.5). Verbet må opfattes som jussiv, da der ikke er noget n-element før objektssuffikset, dvs. 

“og lad dem kende dig, min Herre…”. די kan her gengives enten som “at” (som en uddybning af, 

hvad det er, “de” skal kende/vide) eller som “for”. די-sætningen er en nominalsætning med אנתה 

som subjekt og (מרא =) מרה som prædikat, der modificeres af præpositionsforbindelsen til sidst. 

Kol. 20,16 

 ... ובכית וחשית

מכדש למכתשה ולכול אנש ביתה ...בליליא דן שלח לה אל עליון רוח   

Både בכית og חשית er perfektum første singularis af rødder med svag tredjeradikal. Dernæst kom-

mer Guds reaktion på Abrams bøn. Først en præpositionsforbindelse, der markerer tidspunktet, så 

verbet שלח (med ׁש i masoretisk notation) fulgt af לה (= ֵלּה, dvs. til Farao), og derefter kommer sub-

jektet (אל עליון) og objektet (רוח מכדש, “en plageånd”). למכתשה er en infinitiv med l-, der markerer 

formålet (“for at…”). Det er en infinitiv pǝʽal (derfor med m-præfiks), så endelsen ה må være ob-

jektssuffiks i tredje singularis maskulinum (= Farao). Til sidst tilføjes endnu et objekt for infiniti-

ven, markeret med præpositionen l- (אנש ;ולכול אנש ביתה bruges ofte kollektivt, “alle hans hus’ 
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folk”, “alle folk i hans hus”). Bemærk, at substantivet מכדש, “plage”, egentlig må være af samme 

rod, som optræder i infinitiven למכתשה, altså roden כתש. Skriveren er tilsyneladende ved en fejl 

kommet til at skrive ד i stedet for ת i substantivet. Andre steder, hvor ordet findes i Dødehavsruller-

ne, staves det מכתש. 

Kol. 20,16-18 

( באישא 17... רוח )  

 והואת כתשא לה ולכול אנש ביתה

 ולא יכל למקרב בהא ואף לא ידעהא

( תרתין שנין ...18א עמה )יוה  

Her uddybes det, hvad “plageånden” var for en: en באישא .רוח באישא er et adjektiv i femininum 

(ubestemt). הואת er verbet “være” i perfektum, tredje singularis femininum (bemærk ’alef brugt 

som vokalbogstav = ת  som ,כתשא er implicit subjekt. Verbet bruges sammen med רוח באישא ;(ֲהוָׂ

må tolkes som et aktivt participium i femininum (dvs.  ְת אׁשָׂ ּכָׂ  med masoretisk notation). Kombinati-

onen udtrykker noget vedvarende eller gentagent i fortiden. Participiet tager to objekter markeret 

med l- (ֵלּה = לה og לכול אנש ביתה som i linje 16). Dernæst berettes der om konsekvensen. Yod i יכל 

hører med til roden; det er altså perfektum, ikke imperfektum, og subjektet er Farao. Dette verbum 

følges af en infinitiv med l- (למקרב; infinitiv pǝʽal med m-præfiks). Roden קרב betyder egentlig 

“nærme sig”, men når den følges af præpositionen b- som her, kan den betyde “røre ved”. Suffikset 

på בהא er uventet i forhold til det, der ses i de bibelske tekster, men er meget normalt i de aramæi-

ske Dødehavsruller. På masoretisk ville det bare hedde  ַּהּב . Samme suffiks findes længere henne på 

 også ikke” = “heller ikke”. At“ :לא også”, og negationen“ ,אף Bemærk kombinationen af .ידעהא

Farao ikke “kendte hende” skal selvfølgelig forstås i bibelsk forstand. Til sidst kommer der en no-

minalsætning med היא som subjekt og præpositionsforbindelsen ֵמּה =) עמה  som prædikat. Dertil (עִּ

knyttes en adverbiel tidsangivelse (תרתין שנין). I den udgave af teksten, som García Martínez og 

Tigchelaar præsenterer, står der הוא i stedet for היא (generelt er yod og waw meget svære at skelne i 

Dødehavsrullerne). הוא kan tolkes som det personlige pronomen i maskulinum, så det stadig er en 

nominalsætning, hvor der bare er byttet rundt på, hvem der var hos hvem i forhold til den læsning, 

der er givet ovenfor, altså “og han (var) hos hende” i stedet for “og hun (var) hos ham” (denne læs-

ning afspejles også i den danske oversættelse i Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæer-

ne). Alternativt kan man tolke הוא hos García Martínez og Tigchelaar som verbet “være” i perfek-
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tum tredje singularis maskulinum med Farao som implicit subjekt, “og (han) var hos hende”. Poin-

ten bliver under alle omstændigheder den samme, at selvom Farao og Saraj var sammen i to år, kom 

han aldrig i rigtig “nærkontakt” med hende. 

Efterfølgende hører man, hvordan ingen af Egyptens vismænd, læger eller besværgere kunne hel-

brede Farao og de andre ramte i hans hus. Farao ser så Abram i en drøm og sender bud efter ham, så 

han kan bede plagerne væk, men Lot forklarer sendebuddet sagens rette sammenhæng og siger, at 

Farao skal sende Saraj tilbage til Abram. Det gør han, og Abram beder for Farao, så han bliver rask 

og giver Abram og Saraj en masse kostbare gaver. Efter at de er vendt hjem fra Egypten, berettes 

der videre om Abram og Lot og om Abrams rejse rundt i det land, som Gud har lovet Abrams efter-

kommere (jf. 1 Mos 13), og vi får også en version af de fortællinger, der kendes fra 1 Mos 14, om 

Abrams sejr over fire konger og om Abrams møde med Melkisedek. Den sidste overleverede bid af 

Genesisapokryfen indeholder starten på det, der svarer til Abrams møde med Gud i 1 Mos 15. Det 

er i øvrigt påfaldende, at der skiftes fra Abrams eget førstepersonssynspunkt til tredjepersonsomtale 

af Abram hen imod slutningen af den bevarede tekst (i kolonne 22). 
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5 ORDLISTE 

I denne ordliste kan man slå alle de ord op, som forekommer i teksterne i kapitel 4. For at finde et 

ord, skal man skrælle eventuelle pronominalsuffikser og bøjningsendelser af, og for verbernes ved-

kommende skal man finde roden, før man kan slå op (verbalrødder opføres uden vokaler og uden 

eventuelt dageš i første radikal). Hvis dét er problematisk, vil der være hjælp at hente i kommenta-

rerne til de enkelte tekststykker. Ordlisten henviser i nogle tilfælde til afsnit i grammatikdelen.  

Hvis der ved et verbum ikke angives nogen konjugation, gælder den angivne betydning pǝʽal.  

Bemærk, at et ord nogle gange kun er bevidnet i særlige bøjningsformer i det overleverede materia-

le, og at grundformen (singularis, ubestemt) derfor dybest set er et kvalificeret gæt. F.eks. findes 

ordet for “gave” kun brugt i Bibelen i pluralis med og uden possessivsuffiks på, men hvis det fand-

tes i singularis ubestemt, måtte det hedde ה  som står i ordlisten. Nogle substantiver, hvor der er ,ַמְּתנָׂ

tvivl om grundformen, angives uden vokaler – og det samme gælder som nævnt verber, der opføres 

som rodens grundkonsonanter. Småord, der kan vokaliseres forskelligt, opføres også uden vokaler 

(som den interrogative partikel og nogle præpositioner). Også ord, der kun optræder i uddraget fra 

Genesisapokryfen, opføres uden vokaltegn (og uden dageš osv.) som i teksten selv. 

ן far” (pluralis“ ַאב הָׂ  (ֲאבָׂ

 ,frugt” (nasalering før suffiks“ ֵאב

ְנֵּבּה  (אִּ

-gå til grunde”; hafʽel: “udryd“ אבד

de, ødelægge”; hufʽal: “blive 

udryddet, ødelagt” 

ן ב   ”sten“ א ֶ֫

 ”personnavn, “Abram אברם

ַדֶ֫  ןא  יִּ  “så, dernæst” 

ַדר  ”tærskeplads“ אִּ

ַזר  ”rådgiver“ ֲאַדְרגָׂ

א  ”sikker, bestemt“ ַאְזדָׂ

 ”opvarme“ אזה

 ”gå“ אזל

 ”bror“ אח

ה ידָׂ  ”gåde“ ֲאחִּ

י  ende, afslutning” (konstrukt“ ַאֲחרִּ

 (ַאֲחרִּ ית

 ”efter“ ַאֲחֵר י

י רִּ ח  ן anden” (femininum af“ אָׂ רָׂ ח   (אָׂ

ֵרין ח   ”foran: “endelig, til sidst ַעד med אָׂ

ן רָׂ ח   ”anden“ אָׂ

 satrap” (persisk embedsmand)“ ֲאַחְׁשַדְרַּפן

ן ילָׂ  ”træ“ אִּ
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ן  skrækkelig” (femininum“ ֵאיְמתָׂ

י נִּ  (ֵאיְמתָׂ

יַתי  eksistenspartikel, “der er, der אִּ

findes”; kopula, “være” 

 ”spise” (at “spise deres stykker“ אכל

betyder at “bagtale dem”) 

 (ֵאל) ”Gud“ אל

 negation (ved jussiv) ַאל

הֵאֶ֫  ל   demonstrativt pronomen, plura-

lis (3.3.2) 

לָׂ  ּהא   “gud, Gud” 

 se!” (interjektion)“ ֲאלּו

לֵ ין -demonstrativt pronomen, plura אִּ

lis (3.3.2) 

ֵלְך -demonstrativt pronomen, plura אִּ

lis (3.3.2) 

ֵלן לֵ ין se אִּ  אִּ

א tusinde” (bestemt“ ֲאַלף -kon ;ַאְלּפָׂ

strukt ף ל   (א ֶ֫

ה ין alen” (pluralis“ ַאמָׂ  (ַאמִּ

ה מָׂ -nation, folkeslag” (pluralis be“ א 

stemt א ַמיָׂ א eller א  ַמיָׂ  (א 

-hafʽel: “stole på, tro på”; parti אמן

cipium passiv/hufʽal: “trovær-

dig” 

 ”sige, fortælle, tale“ אמר

ְנֵּבּה  ֵאב se אִּ

ה -personligt pronomen første sin ֲאנָׂ

gularis (3.3.1) 

ּנּון -personligt pronomen tredje plu אִּ

ralis maskulinum (3.3.1) 

ׁש se אנוש נָׂ  א 

נָׂ וׁשָׂ א ׁש se א  נָׂ  א 

א ְחנָׂ -personligt pronomen første plu ֲאַנֶ֫

ralis (3.3.1) 

ה ְחנָׂ א se ֲאַנֶ֫ ְחנָׂ  ֲאַנֶ֫

ין ּנִּ -personligt pronomen tredje plu אִּ

ralis femininum (3.3.1) 

 ”undertvinge“ אנס

 ansigt” (bruges i dualis; med“ אנף

suffiks f.eks. י ֹוהִּ  (ַאְנּפֶ֫

ׁש נָׂ ׁש ,א   ”menneske“ ֲאנָׂ

ַאְנְּת , ַאְנְּתה  personligt pronomen anden sin-

gularis maskulinum (3.3.1) 

 kvinde, kone” (ikke overleveret“ אנתה

i Bibelen; i pluralis bruges en 

anden rod, med suffiks ְנֵׁשיהֹון) 

-personligt pronomen anden plu ַאְנּתּון

ralis maskulinum (3.3.1) 

סּור  ”lænke“ א 

ר סָׂ  ”forbud“ א 

ע  ”træ“ אָׂ

 ”også“ ַאף
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ְצַּבע  ”tå”, “finger“ א 

 fire” (ved feminine ord)“ ַאְרַּבע

ה  fire” (ved maskuline ord)“ ַאְרְּבעָׂ

ן  ”purpur(stof)“ ַאְרְגוָׂ

 se!” (interjektion)“ ֲארּו

 ”cedertræ“ ארז

ַרח  vej” (feminin endelse i pluralis)“ א 

 ֲארּו se ארי

א løve” (pluralis bestemt“ ַאְרֵיה תָׂ וָׂ  (ַאְריָׂ

 ”personnavn, “Arjok ַאְריֹוְך

ה ּבָׂ  ”knæ“ ַאְרכ 

ה  ”længde, varighed“ ַאְרכָׂ

 ”jord“ ֲאַרע

י ית bund” (konstrukt“ ַאְרעִּ  (ַאְרעִּ

 ”jord“ ֲאַרק

א שָׂ  ”ild“ א 

ַׁשף  ”besværger“ אָׂ

ת  ”tegn“ אָׂ

 ;”komme”; hafʽel: “bringe“ אתה

hufʽal: “blive bragt” 

 ”ovn“ ַאּתּון

 ”sted, plads“ ֲאַתר

–ב  “i, på, ved hjælp af, med” 

ן יִּ  ”så, dernæst“ ֵּבאַדֶ֫

 (באׁש til roden) ”ond“ באיש

-være/blive ond” (i/e i perfek“ באׁש

tum) 

אַתר  ”efter“ ּבָׂ

ל ב   ”stednavn, “Babylon ּבָׂ

 ”paʽʽel: “sprede בדר

 גֹוא præpositionen b- plus ְּבגֹוא

 ;”paʽʽel: “forstyrre, gøre urolig בהל

hitpǝʽel (’ætpǝʽel): “skynde 

sig”; hitpaʽʽal (’ætpaʽʽal): “bli-

ve forstyrret/urolig” 

-på grund af” (første del er præ“ בטלל

positionen b-) 

 ”mellem“ ֵּבין

ה ינָׂ  ”indsigt“ ּבִּ

 ”overnatte, tilbringe natten“ בית

ת יִּ  ”hus“ ַּבֶ֫

א ְׁשְּתיָׂ ְׁשֵּתה se ֵּבית מִּ  מִּ

 ”græde“ בכה

ל  ”sind“ ּבָׂ

 בלה se בלא

 ”personnavn, “Belshassar ֵּבְלאַׁשַצר

 ”paʽʽel: “genere, plage בלה

 alene” (med personsuffiks)“ בלחודי

 ”personnavn, “Beltshassar ֵּבְלְטַׁשאַצר
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 ”personnavn, “Belshassar ֵּבְלַׁשאַצר

 ”bygge“ בנה

 ”blive sur, hidsig“ בנס

 :søge, bede om, spørge”; paʽʽel“ בעה ,בעא

“søge, lede efter” 

עּו  ”bøn“ ּבָׂ

ה ְקעָׂ  ”dal, slette“ ּבִּ

ין søn” (pluralis“ ַּבר  (ְּבנִּ

ר  ”mark“ ּבָׂ

יְך  lovet (være)” (egentlig passivt“ ְּברִּ

participium af ברך) 

-knæle”; paʽʽel: “velsigne, lov“ ברך

prise” 

 ”knæ“ ְּבַרְך

 ”men“ ְּבַרם

ַשרּבְ   “kød”; også = “mennesker” (el-

ler generelt alt levende) 

 personnavn, “Batenosh” (eller בתאנוש

“Betenosh”, “Bitenosh”) 

א ירָׂ ְתדִּ א se ּבִּ ירָׂ  ְּתדִּ

ַתר  ”efter“ ּבָׂ

 ryg” eller “side” (dageš i bet“ ַגב

før endelser) 

-kule” (som i “løvekulen”; be“ ג ב

stemt א ּבָׂ  (ג 

ה  ”styrke“ ְגבּורָׂ

ין mand” (pluralis“ ְגַבר ְברִּ  (ג 

ר ּבָׂ  stærk mand” (ekstra forstærket“ גִּ

i udtrykket ל יִּ ַּבֵרי־ַחֶ֫  (גִּ

ַבר  ”skatmester“ ְגדָׂ

 ”fælde, hugge omkuld“ גדד

 ”indre, midte“ גֹוא

 ג ב se גֹוב

ה  ”stolthed, hovmod“ ֵגוָׂ

 ”hafʽel: “piske op גוח

 hitpǝʽel (’itpǝʽel): “blive skåret גזר

af, blive brækket af” 

ַזר -varseltager” (egentlig participi“ גָׂ

um af en rod, der betyder “skæ-

re”, “dele” eller “afgøre”) 

ה  ”afgørelse, beslutning“ ְגֵזרָׂ

יר  ”kalk“ גִּ

 hjul” (pluralis med suffiks“ ַגְלַגל

f.eks. י ֹוהִּ לֶ֫  (ַגְלגִּ

-åbenbare”; hafʽel: “sende i ek“ גלה

sil” 

לּו א eksil” (bestemt“ גָׂ לּותָׂ  (גָׂ

ין vinge” (pluralis“ ַגף  (ַגּפִּ

 (ַגְרֵמיהֹון med suffiks) ”knogle“ ְגַרם

ְׁשֵמּה krop” (med suffiks“ ְגֵׁשם  ,גִּ

 (ג  ְׁשְמהֹון

א  demonstrativt pronomen (3.3.2) דָׂ
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 ”bjørn“ ד ב

 ”holde sammen“ דבק

 ”føre, tage væk“ דבר

ה ְברָׂ י sag” (se“ דִּ ְבַרת דִּ  (ַעל־דִּ

 ”guld“ ְדַהב

 ”bo“ דור

א  ”stednavn, “Dura דּורָׂ

 ”trampe på“ דוׁש

ן -ukendt betydning; måske “kon ַדֲחוָׂ

kubiner, medhustruer”; “fødeva-

rer”; “underholdning”? 

יל  frygtelig” (passivt participium“ ְדחִּ

af דחל) 

 ”frygte”; paʽʽel: “skræmme“ דחל

י  relativpartikel, konjunktion דִּ

(3.3.5) 

יֵד   alternativ stavemåde for י  Dan) דִּ

3,15) 

ין -ret, retfærdighed, dom, dom“ דִּ

stol” 

 demonstrativt pronomen (3.3.2) דִּ ֵּכן

 ”huske“ דכר

 ”brænde“ דלק

 ”ligne“ דמה

 ”tåre“ דמע

 demonstrativt pronomen (3.3.2) דן

ה  demonstrativt pronomen (3.3.2) ְדנָׂ

ֵיאל נִּ  ”personnavn, “Daniel דָׂ

י  אל נִּ -afvigende vokalisering af per דָׂ

sonnavnet “Daniel” 

 ;”blive knust, gå i stykker“ דקק

hafʽel: “knuse” 

ר  ”generation, slægt“ דָׂ

ׁש ו  ְריֶָׂ֫  ”personnavn, “Dareios דָׂ

ע  ”arm“ ְדרָׂ

ת  ”lov“ דָׂ

-græs” (grundformens vokalise“ דתא

ring usikker; bestemt א ְתאָׂ  (דִּ

ַבר  ”dommer“ ְדתָׂ

–ה  interrogativ partikel 

א  se!” (interjektion)“ הָׂ

י  ֵהאְך דִּ י se ֵהא־ְכדִּ

 ”ligesom, sådan som“ ֵהאְך דִּ י

ַבר  ”rådgiver, minister“ ַהדָׂ

ם  ”lem, kropsdel“ ַהדָׂ

 ”paʽʽel: “forherlige הדר

 ”herlighed“ ֲהַדר

 הוה se הוא

-personligt pronomen tredje sin הּוא

gularis maskulinum (3.3.1) 
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 ”være, blive“ הוה

 ”gå“ הוך

יא -personligt pronomen tredje sin הִּ

gularis femininum (3.3.1) 

 ”palads, tempel“ ֵהיַכל

 paʽʽel og hafʽel: “vandre, gå הלך

omkring” 

מֹון -personligt pronomen tredje plu הִּ

ralis maskulinum (3.3.1; 3.3.4.3) 

 :halskæde” (qǝre bestemt form“ המונך

אַהְמ  יכָׂ נִּ ) 

 hvis”, “om” (konjunktion)“ ֵהן

א  ”mon virkelig“ ַהְצדָׂ

-undfange” (som passivt parti“ הרה

cipium: “det undfangne” = “bar-

net”) 

 ”forestilling“ ַהְרה ר

 ”undfangelse“ הריה

–ו  “og” 

 ”købe“ זבן

ו -pragt, herlighed”; “ansigts“ זִּ

træk” 

-hafʽel: “handle hovmodigt, ugu זוד

deligt” 

-hitpǝʽel: “søge/finde føde, ernæ זון

re sig” 

 ”skælve“ זוע

-hafʽel: “handle hovmodigt, ugu זיד

deligt” 

יו -pragt, herlighed”; “ansigts“ זִּ

træk” 

כּו  ”uskyld“ זָׂ

 hitpǝʽel: “aftale”; hafʽel: samme זמן

betydning 

-tid, tidspunkt”; “gang” (be“ ְזַמן

stemt א ְמנָׂ  (זִּ

ר  ”musik“ ְזמָׂ

 ”slags, art“ ַזן

 ”lille“ ְזֵעיר

 kalde, råbe” (i/e i perfektum)“ זעק

 ”afkom, sæd“ ְזַרע

ה  skade” (substantiv)“ ֲחבּולָׂ

-paʽʽel: “ødelægge, skade”; hit חבל

paʽʽal: passivt 

ל  skade” (substantiv)“ ֲחבָׂ

 ”ven, kollega“ ֲחַבר

ה  ven, kollega” (femininum)“ ַחְברָׂ

דַח   “en, et” (maskulinum) 

אחד  se ה  ֲחדָׂ

ה  en, et” (femininum)“ ֲחדָׂ
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 bryst” (bruges i dualis, vel også“ ֲחֵדה

om den samlede “brystkasse”; 

med suffiks י ֹוהִּ  (ֲחדֶ֫

 ;”paʽʽel: “fortælle, informere om חוה

hafʽel: samme betydning 

 ”hede“ חום

ר ּוָׂ  ”hvid“ חִּ

 ;se”; hafʽel (’afʽel): “få til at se“ חזה

vise” 

-passende” (formelt passivt par“ ֲחֵזה

ticipium af חזה) 

זּו  syn”; “udseende” (bestemt“ ח 

א ְזוָׂ ְזֵוי pluralis konstrukt ;ח   (ח 

 ”synlighed“ ֲחזֹות

א י ,ֲחטָׂ  ”synd“ ֲחטָׂ

 levende” (yod med dageš før“ ַחי

endelser) 

 ”leve”; hafʽel: “lade leve“ חיה

ה  dyr” (substantiv; også brugt“ ֵחיוָׂ

kollektivt) 

ין  ”liv“ ַחיִּ

ל יִּ  ”styrke, hær, magt“ ַחֶ֫

ים  ”vismand“ ַחּכִּ

ה ְכמָׂ  ”visdom“ חָׂ

 ”drømme“ חלם

ם ל   ”drøm“ ֵחֶ֫

 ”passere, gå forbi“ חלף

 ”iver, passion“ חלץ

ק  ”del“ ֲחלָׂ

ה , אֲחמָׂ מָׂ ח   “vrede” 

 ”vin“ ֲחַמר

ה ּכָׂ  ”indvielse“ ֲחנ 

-være nådig”; hitpaʽʽal (’æt“ חנן

paʽʽal): “søge nåde” 

ה  ”personnavn, “Hananja ֲחַנְניָׂ

יר  ”mangelfuld“ ַחּסִּ

 ”hafʽel: “eje, tage i eje חסן

-magt” (grundformens vokalise“ חסן

ring usikker; bestemt א ְסנָׂ  (חִּ

 ”ler“ ֲחַסף

 ”hafʽel: “være streng חצף

 troldmand” (o > u i pluralis)“ ַחְרט ם

 ”hitpaʽʽal: “blive brændt חרך

 lænd, hofte” (med suffiks“ ֲחַרץ

ּהצֵ ַחְר  ) 

 ”regne, anse for”; “tænke“ חׁשב

 ”tie stille, være stille“ חׁשה

 ”mørke“ ֲחׁשֹוְך

 ”behøve“ חׁשח

 ”slå i stykker“ חׁשל

 ”forsegle“ חתם
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-være/blive god” (i/e i perfek“ טאב

tum; med ַעל: “behage”) 

ב  ”god“ טָׂ

ח  ”slagter”, “bøddel”, “livvagt“ ַטּבָׂ

 ”bjerg“ טּור

ת  ”fastende, uden at spise/drikke“ ְטוָׂ

(adverbium) 

ין  ”ler“ טִּ

 ”dug“ ַטל

 ”hafʽel: “søge skygge טלל

 skygge” (substantiv; med b- “i“ טלל

skyggen af” = “på grund af”) 

 ”paʽʽel: “gøre uren טמה

 ”paʽʽel: “fodre, give at spise טעם

-dømmekraft”; “smag”; “befa“ ְטֵעם

ling, ordre, besked”; “informati-

on”; “agt, respekt”; “påvirk-

ning” 

 ”negl, klo“ ְטַפר

 ”fordrive“ טרד

 o!” (interjektion)“ יא

ת ,ַיּבְ ׁשָׂ ה ׁש   det tørre land, jorden” (bestemt“ ַיּב ֶ֫

form femininum א ְׁש ּתָׂ  (ַיּב 

 ”stendynge“ ְיַגר

 ”hånd“ ַיד

 ”hafʽel: “takke, lovprise ידה ,ידא

 ;”vide, (er)kende, få at vide“ ידע

hafʽel: “lade vide, fortælle” 

 give”; hitpǝʽel: passivt“ יהב

 ”Juda“ ְיהּוד

י  ”jødisk, jøde; judæisk, judæer“ ְיהּודָׂ

 ”dag“ יֹום

-kunne”; også “overvinde, be“ יכל

sejre” (i/e i perfektum) 

-hav” (mem med dageš før en“ ַים

delser) 

 hafʽel: “tilføje”; hufʽal: passivt יסף

 hitpaʽʽal (’itpaʽʽal): “rådføre  יעט

sig, beslutte” 

-paʽʽel: “gøre sikker, få sikker יצב

hed om noget” 

יב -sikker, bestemt”; i substanti“ ַיצִּ

visk brug: “det sikre” = “sand-

heden” 

 ”brænde“ יקד

ה  ”brand“ ְיֵקדָׂ

יר  ”svær”; også “ærværdig“ ַיקִּ

ר  ”hæder, ære“ ְיקָׂ

ם  ”stednavn, “Jerusalem ְירּוְׁשל 

 ”måned“ ְיַרח

ה  ”hofte“ ַיְרכָׂ

ת  objektsmarkør יָׂ
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-sidde, sætte sig” (i/e i perfek“ יתב

tum) 

יר  ”enorm, omfattende; storslået“ ַיּתִּ

א ירָׂ  ”meget; enormt meget“ ַיּתִֶּ֫

ה ירָׂ א se ַיּתִֶּ֫ ירָׂ  ַיּתִֶּ֫

–כ  “(lige)som, i overensstemmelse 

med” 

 falsk, løgnagtig” (femininum“ ּכְ ַד ב

ה ְדבָׂ  maskulinum pluralis ;ּכִּ

 = ”løgnagtigheder“ :כדבין

“løgn”) 

ה ְדבָׂ  ּכְ ַד ב femininum af ּכִּ

י י) ”da, når“ ְּכדִּ  (ֵהאְך דִּ י se ,ֵהא־ְכדִּ

ה ְדנָׂ  således” (præpositionen k- plus“ ּכִּ

demonstrativt pronomen) 

ה  ”her“ ּכָׂ

 ”kunne, være i stand til“ כהל

ה ין vindue” (pluralis“ ַּכּוָׂ  (ַּכּוִּ

ל se כול  ּכ  ל ,ּכָׂ

ׁש ֹור   ”personnavn, “Kyros ּכֶ֫

ה  som én; sammen, samlet, på én“ ּכַ ֲחדָׂ

gang” (k- plus “en” i femini-

num) 

ל  al(le), enhver, hel” (dageš i“ ּכ  ל ,ּכָׂ

lamed før endelser; א לָׂ -det he“ ,ּכ ֶ֫

le”) 

 ”hafʽel (’afʽel): “råbe op כלה

ה  ,præpositionen k- plus negation ְּכלָׂ

se ה  לָׂ

ֵבל ל־ק   ”på grund af“ ּכָׂ

י ֵבל דִּ ל־ק   ”fordi“ ּכָׂ

ה  hvor!” (præpositionen k- plus“ ְּכמָׂ

interrogativt pronomen) 

 ”således“ ֵּכן

 ”samle”; hitpaʽʽal: “samle sig“ כנׁש

 ”sølv“ ְּכַסף

 ”nu“ ְּכַען

 ”hungersnød“ כפן

-binde”; paʽʽel: samme betyd“ כפת

ning; puʽʽal: passivt 

ה  ”hat“ ַּכְרְּבלָׂ

 ,hitpǝʽel (’ætpǝʽel): “blive trist כרה

ude af sig selv” 

רֹוז  ”herold, udråber“ ּכָׂ

 ”hafʽel: “forkynde, udråbe כרז

ְרֵסא  .trone” (med suffiks f.eks“ ּכָׂ

ְרְסֵיּה ן pluralis ;ּכָׂ וָׂ ְרסָׂ  (ּכָׂ

י -kaldæisk, kaldæer”; som sub“ ַּכְשדָׂ

stantiv = “stjernetyder” i den au-

toriserede oversættelse 

 ”skrive“ כתב

ב  ”skrift, noget skrevet“ ְּכתָׂ

 ”væg“ ְּכַתל
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 plage” (verbum)“ כתׁש

–ל  “til, for”; kan markere direkte og 

indirekte objekt, infinitiver 

א  ”ikke“ לָׂ

י hjerte, sind” (med suffiks“ ֵלב ּבִּ  (לִּ

 ”hjerte, sind“ ְלַבב

 ”tøj, klæder“ ְלבּוׁש

 :iklædes, tage/få tøj på”; hafʽel“ לבׁש

“iklæde” 

-i, ind i” (sammensat af præpo“ לגו

sitionen l- og גֹוא, der kan staves 

uden ’alef) 

ה א det samme som לָׂ  i udtrykket ,לָׂ

ה  (Dan 4,32) ְּכלָׂ

ֵהן -men”, “bortset fra”; evt. “der“ לָׂ

for” 

ם  ”måltid, gilde“ ְלח 

ה  ”medhustru, konkubine“ ְלֵחנָׂ

א nat” (bestemt“ ֵלילֵ א  (ֵליְליָׂ

 ”nat“ לילה

 ”personnavn, “Lemek למך

 ַצד se ְלַצד

ֵבל ק   ”over for, foran”; “på grund af“ לָׂ

ת ְקצָׂ  efter” (præpositionen l- plus“ לִּ

ת  (”egentlig “for enden af ,ְקצָׂ

ן שָׂ  ”sprog, tunge(mål)“ לִּ

ה  ”hundrede“ ְמאָׂ

א  vægt” (se apparatet i BHS til“ מ אַזְניָׂ

Dan 5,27 = pluralis bestemt?) 

 ord” (Dan 4,14; kan også tolkes“ ֵמאַמר

som infinitiv af אמר) 

אן  ”kar“ מָׂ

 ”bolig“ ְמדֹור

ַדי  ”stednavn, “Medien מָׂ

י דָׂ  ”medisk, meder“ מָׂ

ה ינָׂ  ”provins“ ְמדִּ

ר  ”bolig“ ְמדָׂ

  ְמדֹור se ְמד ר

ה  ”interrogativt pronomen, “hvad מָׂ

(3.3.3) 

 אמן se ְמֵהיַמן

זֹון  ”mad, næring“ מָׂ

,מחאמחה   “ramme”; paʽʽel: “slå” 

 ”komme til, nå“ מטה ,מטא

ֵאל יׁשָׂ  ”personnavn, “Mishael מִּ

 ”personnavn, “Meshak ֵמיַׁשְך

 plage” (substantiv)“ מכדש

 fylde”; hitpǝʽel: passivt“ מלא

 ”engel“ ַמְלַאְך

 מלא se מלה
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ה לָׂ ין ord, sag” (pluralis“ מִּ לִּ  men ,מִּ

femininum) 

ְך ל   ”konge“ מ ֶ֫

-råd” (grundformens vokalise“ מלְך

ring usikker; med suffiks י ְלּכִּ  (מִּ

ה  ”dronning“ ַמְלּכָׂ

 kongedømme, -rige” (pluralis“ ַמְלכּו

bestemt א תָׂ  (ַמלְ ְכוָׂ

 ”paʽʽel: “tale מלל

 ”interrogativt pronomen, “hvem ַמן

(3.3.3) 

ן  ”fra, af, ud fra, end, på grund af“ מִּ

(med dageš i nun før suffikser) 

 mine” (møntenhed)“ ְמֵנא

י ן־דִּ  ”efter at”, “når“ מִּ

 ”viden, forstand“ ַמְנַדע

 ”tælle”; paʽʽel: “udnævne“ מנה

ה ְנחָׂ  ”offergave“ מִּ

ד  ”gerning, værk“ ַמֲעבָׂ

 mave” (bruges i pluralis, nok“ ְמֵעה

fordi det også har kunnet henty-

de til det, der er inde i maven, 

dvs. indvoldene) 

ל עָׂ א) ”indgang“ מ  ְמׁשָׂ ֵלי ׁשִּ עָׂ -sol“ :מ 

nedgang”) 

ַצד  ַצד se מִּ

 ”stednavn, “Egypten מצרין

ֵרא  ”herre“ מָׂ

 ”rive af“ מרט

ְׁשַּכב  ”seng“ מִּ

י  fløjte” (substantiv)“ ַמְׁשרֹוקִּ

ְׁשֵּתה  ;gilde, fest” (roden “drikke”)“ מִּ

bestemt form i א ְׁשְּתיָׂ  :ֵּבית מִּ

“festhuset, gildesalen” 

ה  ”gave“ ַמְּת נָׂ

ַצר  ”personnavn, “Nebukadnesar ְנבּוַכְדנ 

ה ְזּבָׂ  belønning, gave” (pluralis med“ ְנבִּ

suffiks ְך תָׂ ְזְּביָׂ  men se apparatet ,ְנבָׂ

i BHS til Dan 5,17) 

ַצר  ”personnavn, “Nebukadnesar ְנב  ַכְדנ 

ה ְבְרׁשָׂ  ”lampe, lysestage“ נ 

 ”flyde”; “tage afsted“ נגד

ד ג   ”i retning mod“ נ ֶ֫

 daggry, morgenstund” (bestemt“ ְנַגּה

א ְגהָׂ  (נָׂ

 ”flygte“ נדד

 ”hylster“ נדן

ה ְדנ   ”(?) hylster“ נִּ

 ”lys“ ְנהֹור

יר  ”lys“ ְנהִּ

ירּונַ  הִּ  “oplysning, indsigt” 
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 ”flod“ ְנַהר

 ”flygte“ נוד

י לִּ לּו mødding” (også“ ְנוָׂ  (ְנוָׂ

 ”ild“ נּור

 ”lide skade“ נזק

ׁש  ”kobber“ ְנחָׂ

-gå ned”; hafʽel: “føre ned, af“ נחת

sætte”; hufʽal: passivt til hafʽel 

 løfte” (verbum)“ נטל

 ”bevare, bevogte“ נטר

יחֹוַח   ”duftoffer“ נִּ

 ”panter“ ְנַמר

 ,paʽʽel: “udgyde (som offer) נסך

yde, give” 

 nefil, kæmpe” (egentlig passivt“ נפיל

participium af נפל) 

 ”falde“ נפל

 gå ud, komme ud; komme“ נפק

frem”; hafʽel: “føre ud” 

ה ְצּבָׂ  ”fasthed“ נִּ

 ”hitpaʽʽal: “udmærke sig נצח

 ”hafʽel: “redde נצל

 ”ren“ ְנֵקא

 ”banke, slå imod“ נקׁש

 ”tage, løfte, bære“ נשא

 אנתה se ְנֵׁשיהֹון

ה ְׁשמָׂ  ”livsånde, åndedræt“ נִּ

 ”ørn“ ְנַׁשר

 ”give“ נתן

 ”hafʽel (’afʽel): “ryste af נתר

-harpe” (grundformens vokali“ סּבְך

sering usikker) 

 ”tænke, have i sinde“ סבר

 kaste sig ned, tilbede” (i/e i“ סגד

perfektum) 

ין fyrste” (pluralis“ ְסַגן ְגנִּ  (סִּ

 ”lukke“ סגר

ה ְניָׂ  ,symfoni” (musikinstrument“ סּוְמּפ 

måske en slags sækkepibe) 

-slutte, ende”; også “gå i opfyl“ סוף

delse”; hafʽel: “gøre en ende på” 

 ende” (substantiv)“ סֹוף

ה kǝtiv i Dan 3,10, qǝre סיפניה ְניָׂ  det ;סּוּפ 

samme som ה ְניָׂ   סּוְמּפ 

 gå op, stige op” (3.4.3.9; i/e i“ סלק

perfektum); hafʽel: “føre op”; 

hufʽal: passivt til hafʽel 

 ”bog(rulle)“ ְסַפר

ל  ”bukser“ ַסְרּבָׂ

ַרְך  ”ledende minister, rigsråd“ סָׂ

 paʽʽel: “skjule”; puʽʽal: passivt סתר
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 lave, gøre”; hitpǝʽel: passivt“ עבד

 ”slave, tjener“ ֲעֵבד

 personnavn, “Abed-Nego” (også ֲעֵבד ְנגֹו

 (ֲעֵבד ְנגֹוא og ֲעֵבד־ְנגֹו

 ”korn“ עבור

ה ידָׂ  ”arbejde, tjeneste“ ֲעבִּ

י indtil” (også med“ ַעד  ;”indtil at“ :דִּ

med foregående negation: “før-

end”) 

י ְבַרת דִּ  ”så at, for at“ עַ ד־דִּ

 gå væk, forsvinde”, “gå over på“ עדה

noget”; hafʽel: “fjerne” 

 ”nydelse“ עדינה

דָׂ ן  ”tid, tidsrum, periode“ עִּ

 ”endnu, stadig“ עֹוד

ה יָׂ  ”ugerning“ ֲעוָׂ

 ”dreng“ עולים

 fugl” (også kollektivt, “fugle”)“ עֹוף

 ”hitpǝʽel (’ætpǝʽel): “vågne עור

-avner, tomme skaller” (singula“ עּור

ris på aramæisk, brugt kollek-

tivt) 

ה ְזקָׂ  ”seglring“ עִּ

ה  ”personnavn, “Azarja ֲעַזְריָׂ

ה  ”råd“ ֵעטָׂ

ן יִּ  ”øje“ ַעֶ֫

יר  vægter, en vågen en” (en slags“ עִּ

engel) 

 på, over, om, angående, på“ ַעל

grund af, til, mod” 

א לָׂ ן oven over” (følges af“ ֵעֶ֫  (מִּ

א לָׂ  anklage” (substantiv)“ עִּ

י ְבַרת דִּ  ”så at, for at“ ַעל־דִּ

ה לָׂ א se עִּ לָׂ  עִּ

י לָׂ יאָׂ  :højest” (bestemt form“ עִּ לָׂ  ,עִּ

qǝre: ה אָׂ לָׂ  (עִּ

י לִּ יֵתּה førstesal” (med suffiks“ עִּ לִּ  (עִּ

ְליֹון ין højest” (pluralis“ ע  ְליֹונִּ  nok om ע 

Gud som “den Højeste”) 

 ;”gå ind”; hafʽel: “føre ind“ עלל

hufʽal: “blive ført ind” 

םלַ עָׂ   “evighed” 

ין ribben” (pluralis“ ֲעַלע ְלעִּ  (עִּ

א folk, folkeslag” (bestemt“ ַעם  ;ַעמָׂ

pluralis bestemt א  (ַעְמַמיָׂ

ם  ”med, sammen med, hos“ עִּ

יק  dyb” (adjektiv)“ ַעמִּ

 ”uld“ ֲעַמר

 ְּכַען se ַען

 ”svare, tage til orde“ ענה
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 ”tid“ ענה

י  ”fattig“ ֲענָׂ

ן  ”sky“ ֲענָׂ

 ”gren“ ֲעַנף

י פִּ ְפֵיּה løv” (med suffiks“ ע   (עָׂ

 ”hitpǝʽel (’ætpǝʽel): “være trist עצב

יב -trist” (formelt passivt participi“ ֲעצִּ

um) 

 rive op med rode”; hitpǝʽel“ עקר

(’ætpǝʽel): “blive revet op” 

ַקר ר/עִּ קָׂ  ”stub, skud“ עִּ

ר  ”modstander“ עָׂ

 ;paʽʽel: “blande”; puʽʽal: passivt ערב

hitpaʽʽal: “blande sig” 

ד  ”vildæsel“ ֲערָׂ

 ”vegetation, græs“ ֲעַשב

 ti” (ved feminine ord)“ ֲעַשר

ה  ti” (ved maskuline ord)“ ַעְשרָׂ

ין ְשרִּ  ”tyve“ ע 

ית  ”…sindet; som har i sinde at-“ ֲעׁשִּ

(formelt passivt participium) 

יד י klar, parat” (med følgende“ ֲעתִּ -דִּ

sætning: “…til at…”) 

יק  ”gammel“ ַעּתִּ

ה חָׂ  guvernør, statholder” (pluralis“ ּפ 

ן א pluralis bestemt ;ַּפֲחוָׂ תָׂ  (ַּפֲחוָׂ

ר חָׂ  ”pottemager“ ּפ 

-trøje” (qǝre uden yod; vokalise“ ּפטיׁש

ring af grundformen usikker) 

 ”dele“ פלג

 ”halv(del)“ ְּפַלג

 ”tilbede, dyrke“ פלח

ם  mund” (mem med dageš før“ ּפ 

endelser) 

 ”hånd(flade)“ ַּפס

ין  psalter” (musikinstrument af“ ְּפַסְנֵטרִּ

harpetype) 

ין ין se ְּפַסְנֵּתרִּ  ְּפַסְנֵטרִּ

ל  ”jern“ ַּפְרז 

 ”dele“ פרס

 halv mine” (møntenhed)“ ְּפֵרס

ַרס  ”stednavn, “Persien ּפָׂ

י ְרסָׂ  ”persisk, perser“ ַּפָׂ

 ”Farao“ פרעו

 ”sone“ פרק

-tolke”; paʽʽel: samme betyd“ פׁשר

ning (?) 

 ”fortolkning, udlægning“ ְּפַׁשר

ם ְתגָׂ  ”ord, sag“ ּפִּ
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 ”åbne“ פתח

י  ”bredde“ ְּפתָׂ

 ville” (i/e i perfektum)“ צבה ,צבא

 ”ting“ ְצבּו

 ;”paʽʽel: “give væde, gøre våd צבע

hitpaʽʽal: “få væde, blive våd” 

ַצד) ”side“ ַצד  ;”med hensyn til“ :מִּ

 (”imod“ :ְלַצד

ה ְדקָׂ  ”retfærdighed, gode gerninger“ צִּ

 ”hals“ ַצַּואר

 ”paʽʽel: “bede צלה ,צלא

-hafʽel: “give fremgang, for צלח

fremme” (Dan 3,30); “opleve 

fremgang” (Dan 6,29) 

 statue, billedstøtte”; også (i“ ְצֵלם

Dan 3,19) “udseende” (kon-

strukt både ְצֵלם og ם ל   (צ ֶ֫

 ”spire frem“ צמח

 ”person- eller stednavn, “Soan צען

ַּפר  ”fugl“ צִּ

 klage” (verbum; en anden rod“ קבל

end i det følgende opslag) 

 ”paʽʽel: “modtage, få, overtage קבל

ֵבל  over for, foran” (se også under“ ק 

ֵבל ל־ק   (ּכָׂ

יׁש  ”hellig“ ַקדִּ

ם  ”foran, før“ ֲקדָׂ

י  ”første“ ַקְדמָׂ

ן med ַקְדַמת ה) ”før“ :מִּ ן־ַקְדַמת ְדנָׂ  før“ :מִּ

dette” = “førhen, tidligere”) 

 ;”rejse sig, stå op, (be)stå“ קום

paʽʽel: “oprette, fastsætte”; 

hafʽel: “oprejse, opstille, ud-

nævne, oprette”; hufʽal: passivt 

til hafʽel 

 sandhed” (alternativ form af“ קושט

 (ְקׁש ט

-dræbe”; paʽʽel: samme betyd“ קטל

ning; hitpǝʽel og hitpaʽʽal: pas-

sivt 

 ”led”, “knude”; “problem“ ְקַטר

ט יִּ  ”sommer“ ַקֶ֫

ם  ”dekret“ ְקיָׂ

ם  ”vedvarende“ ַקיָׂ

 (ַקְתרֹוס qǝre) ”citer“ ַקיְתרֹוס

ל  ”stemme, lyd“ קָׂ

 ”blive vred“ קצף

 :fælde, hugge om”; paʽʽel“ קצץ

“hugge af” 

ת  ”ende”, “del“ ְקצָׂ

 ;”kalde, råbe, læse (højt)“ קרא

hitpǝʽel: “blive tilkaldt” 
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 ;nærme sig” (i/e i perfektum)“ קרב

paʽʽel: “ofre”; hafʽel: “bringe 

nær”; “ofre” 

ב  ”kamp, krig“ ְקרָׂ

 קרא se קרה

ן ר  ֶ֫  ”horn“ ק 

-stykke” (at “spise deres styk“ ְקַרץ

ker” betyder at “bagtale dem”) 

 ”sandhed“ ְקׁש ט

-hoved”; “begyndelse”; “hoved“ ֵראׁש

sag” 

-stor” (bet med dageš før endel“ ַרב

ser; pluralis  יןַרְבְר בִּ ןַרְבְר  , בָׂ ) 

 :vokse, være/blive stor”; paʽʽel“ רבה

“gøre stor, forfremme” 

 ”storhed“ ְרבּו

ּבֹו ן titusinde” (pluralis“ רִּ ְבוָׂ  qǝre ,רִּ

ן ְבבָׂ  (רִּ

יעָׂ י  ”fjerde“ ְרבִּ

ןַרְבְר  בָׂ  “stormand, leder” 

 ”vrede, raseri“ ְרַגז

 ”fod“ ְרַגל

 hafʽel: “forsamle sig, myldre רגׁש

sammen” 

 ”udseende“ ֵרו

 ”vind, ånd“ רּוַח 

ם) ”være/blive høj“ רום -i perfek רִּ

tum); hafʽel og polel: “ophøje”; 

hitpolal: “ophøje sig selv” 

 ”højde“ רּום

ז  ”hemmelighed, mysterium“ רָׂ

ין  nåde” (bruges i pluralis)“ ַרֲחמִּ

 ”hitpǝʽel: “stole på רחץ

 ”lugt“ ֵריַח 

 ;kaste”; “stille op, sætte frem“ רמה

pålægge”; hitpǝʽel: “kastes” 

 ”tanke“ ַרְעיֹון

-som har det godt/trives” (adjek“ ַרְעַנן

tiv) 

-smadre”; paʽʽel: samme betyd“ רעע

ning 

 ”trampe på“ רפס

 ”indridse, skrive“ רׁשם

-harpe” (grundformens vokali“ שּבְך

sering usikker) 

 ”være/blive stor“ שגא

יא  ”stor, omfattende, talrig, meget“ ַשגִּ

(adjektiv og adverbium) 

ֲהדּו ֲהדּותָׂ  vidne” (bestemt form“ שָׂ אשָׂ ) 

 ”side“ ְשַטר

-placere, give, gøre til, udnæv“ שים

ne”; hitpǝʽel: passivt 
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 ”hitpaʽʽal: “betragte, kigge שכל

נּו ְכְלתָׂ  ”intelligens“ שָׂ

 hade” (participium = “fjende”)“ שנא

 ”hår“ ְשַער

 ”personnavn, “Saraj שרי

-spørge, bede om” (i/e i perfek“ ׁשאל

tum) 

ה  ”sag, problem, spørgsmål“ ְׁשֵאלָׂ

ר  ”rest“ ְׁשאָׂ

 ”paʽʽel: “(lov)prise ׁשבח

יב  ”flamme“ ְׁשבִּ

ה ְבעָׂ  syv” (ved maskuline ord)“ ׁשִּ

 ;”forlade, efterlade, overlade“ ׁשבק

hitpǝʽel: passivt 

 ”hitpaʽʽal: “være/blive forvirret ׁשבׁש

ה  ”hustru(med)“ ֵׁשְגלָׂ

 ”hitpaʽʽal: “anstrenge sig ׁשדר

 ”personnavn, “Shadrak ַׁשְדַרְך

 blive ligesom”; paʽʽel: “gøre“ ׁשוה

noget ligesom noget”; hitpaʽʽal: 

“blive gjort til” 

ה יתָׂ  ׁשחת se ְׁשחִּ

ה) ”ødelægge, fordreje“ ׁשחת יתָׂ  er ְׁשחִּ

passivt participium i femininum, 

også brugt substantivisk: “noget 

fordrejet”) 

 redde” (egentlig en šafʽel; se“ ׁשיזב

kommentar til Dan 3,15) 

 hafʽel: “finde”; hitpǝʽel: passivt ׁשכח

 ”bo”; paʽʽel: “få til at/lade bo“ ׁשכן

 ”tryg”, “glad“ ְׁשֵלה

ה ל  לּו :forsømmelse” (qǝre“ ׁשָׂ  sige“ ;ׁשָׂ

forsømmelse” = “forsømme”; 

kǝtiv måske “blasfemi”) 

לּו  ”forsømmelse“ ׁשָׂ

ה  ”glæde”, “tryghed“ ְׁשֵלוָׂ

 ”sende, sende besked“ ׁשלח

-herske, have magt over; over“ ׁשלט

mande” (i/e i perfektum); hafʽel: 

“få til at herske, give magt” 

ן ְלטָׂ  ”magt, styre, herredømme“ ׁשָׂ

ְלט ן  ”myndighed, embedsmand“ ׁשִּ

יט -mægtig, magtfuld”; som sub“ ַׁשלִּ

stantiv også “højtstående em-

bedsmand, befuldmægtiget” 

 hafʽel: “afslutte, gøre en ende ׁשלם

på” 

ם  velbehag” (bruges også som“ ְׁשלָׂ

hilsen) 

ם ן navn” (pluralis“ ׁש  הָׂ  (ְׁשמָׂ

 ”hafʽel: “udrydde ׁשמד

א  himlen” (pluralis bestemt form)“ ְׁשַמיָׂ
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 ,hitpolal (’ætpolal): “blive rystet ׁשמם

forfærdet” 

 ”høre”; hitpaʽʽal: “adlyde“ ׁשמע

 ”paʽʽel: “tjene ׁשמׁש

א sol” (bestemt“ ְׁשַמׁש ְמׁשָׂ  (ׁשִּ

ן  tand” (dageš i nun før endelser)“ ׁשִּ

 være/blive anderledes, ændre“ ׁשנה ,ׁשנא

sig”; paʽʽel: “ændre”; puʽʽal: 

“være/blive ændret/anderledes”; 

hafʽel: “ændre”; hitpaʽʽal (’æt-

paʽʽal): “ændre sig” 

ה ין år” (pluralis“ ְׁשנָׂ  (ְׁשנִּ

ה ְנֵּתּה søvn” (med suffiks“ ֵׁשנָׂ  (ׁשִּ

 ”hitpaʽʽal (’ætpaʽʽal): “fortælle ׁשעה

ה עָׂ  ”tidspunkt, øjeblik“ ׁשָׂ

יר  ”smuk“ ַׁשּפִּ

 ”hafʽel: “gøre lav, ydmyge ׁשפל

 ”lav“ ְׁשַפל

 ”være godt/passende; behage“ ׁשפר

ר  ”daggry“ ְׁשַּפְרּפָׂ

ק  ”ben“ ׁשָׂ

 ,løsne” (i passiv også: “slå lejr“ ׁשרה

bo”); paʽʽel: “løsne” (?); “be-

gynde”; hitpaʽʽal: “blive løs” 

-rod” (grundformens vokalise“ ׁשרׁש

ring usikker) 

ת  seks” (ved feminine ord)“ ֵׁשת ,ׁשִּ

 drikke” (i/e i perfektum, samt“ ׁשתה

forstavelsen  ִּא) 

ין ּתִּ  ”tres“ ׁשִּ

 ”knuse“ תבר

א ירָׂ  vedvarenhed” (med b-: “hele“ ְּתדִּ

tiden”) 

 vende tilbage”; hafʽel: “få til at“ תוב

vende tilbage, føre tilbage” 

 ו blive rystet, forfærdet” (både“ תוה

og ה er konsonantiske: ְּתַוּה i per-

fektum) 

 ”styrke, magt“ תוקף

 ”okse“ ּתֹור

ַחת , ְּתחֹותַּתֶ֫  “under” (præposition) 

 ”sne“ ְּתַלג

יתָׂ י  ”tredje“ ְּת לִּ

ת  tre” (ved feminine ord)“ ְּתלָׂ

א bestemt) ּתלת  (Dan 5,16.29 ;ַּתְלּתָׂ

“tredjeregent” (én ud af tre her-

skere, den tredjemægtigste) 

א תָׂ ה ,ְּתלָׂ תָׂ  tre” (ved maskuline ord)“ ְּתלָׂ

י -tredjeregent” (én ud af tre her“ ַּתְלּתִּ

skere, den tredjemægtigste) 

יןְּת  תִּ לָׂ  “tredive” 

 ”mirakel, under“ ְּתַמּה
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תמראתמרה ,  “palmetræ” 

ן ְניָׂ ה anden” (femininum“ ּתִּ נָׂ ְניָׂ  (ּתִּ

נּות  ”igen“ ּתִּ ְניָׂ

י ְפּתָׂ  politimester” (pluralis bestemt“ ּתִּ

som “afstamningsord”, ֵיא ְפּתָׂ  (ּתִּ

יף  ”stærk, mægtig“ ַּתקִּ

 ”veje“ תקל

 shekel” (møntenhed)“ ְּתֵקל

-hafʽel: “genoprette”; hufʽal: pas תקן

sivt  

-være/blive stærk” (i/e i perfek“ תקף

tum); paʽʽel: “gøre stærk” 

ף  i Dan ְּתַקף styrke” (konstrukt“ ְּתקָׂ

4,27; bestemt א ְקּפָׂ  (i Dan 2,37 ּתָׂ

 to” (maskulinum)“ ְּתֵרין

-vi to” (talord plus suffiks i før“ תרינא

ste pluralis) 

 ”tolv“ ְּתֵרי־ֲעַשר

 ”dør, port“ ְּתַרע

 to” (femininum)“ ַּתְרֵּתין
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6 LITTERATUR 

Der findes en stor mængde litteratur om bibelsk aramæisk og om de aramæiske dele af Det Gamle 

Testamente, om andre former for aramæisk og om sprogets historie og om de tekster, der er overle-

veret på de forskellige varianter af sproget. Her præsenteres et kort udvalg af bøger, som man kan 

give sig i kast med, hvis man vil videre i sin udforskning af forskellige aspekter af det aramæiske 

sprog. De fulde bibliografiske oplysninger findes i listen nedenfor. 

En klassisk grammatik over bibelsk aramæisk er Bauer og Leander, Grammatik des Biblisch-

Aramäischen. Et mindre, men meget brugbart værk er Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic, 

som også inkluderer en ordliste over alle de aramæiske ord i Det Gamle Testamente. Greenspahn, 

An Introduction to Aramaic er en lærebog, der indfører i bibelsk aramæisk, og som også har korte 

smagsprøver på aramæiske inskriptioner, breve, Dødehavsruller, midrash og targum; den indeholder 

også en række opgaver og øvelser. En kort oversigt over grammatikken findes i Muraoka, A Bibli-

cal Aramaic Reader with an Outline Grammar, der ud over det grammatiske overblik også giver 

(temmelig kortfattede og af og til stikordsagtige) sproglige kommentarer til de aramæiske passager i 

Daniels Bog og Ezras Bog. Mere omfattende sproglige kommentarer til begge bøger findes i Cook, 

Aramaic Ezra and Daniel: A Handbook on the Aramaic Text (hvis man skal bruge Cooks kommen-

tarer ordentligt, forudsætter det dog, at man sætter sig ind i den temmelig specialiserede grammati-

ske terminologi, som han anvender). 

Ud over ordlisten i Rosenthals grammatik findes det bibelskaramæiske ordforråd som del af de stør-

re bibelskhebraiske ordbøger som Brown/Driver/Briggs, Gesenius og Koehler/Baumgarten. Desu-

den findes en selvstændig aramæisk ordbog af Vogt, A Lexicon of Biblical Aramaic: Clarified by 

Ancient Documents.  

Det aramæiske i Dødehavsrullerne bliver behandlet i Muraoka, A Grammar of Qumran Aramaic, og 

en ordbog til disse tekster er Cook, Dictionary of Qumran Aramaic. Muraoka har også (sammen 

med Porten) skrevet en grammatik over det aramæiske sprog i de kilder, der er fundet i Egypten 

(bl.a. dokumenterne fra Elephantineøen): Muraoka og Porten, A Grammar of Egyptian Aramaic. En 

grammatik, der behandler de ældre faser af aramæisk i det hele taget, og som også indeholder 

kommenterede læsestykker fra både de ældste oldaramæiske inskriptioner, Bibelen, Elephantine 

osv., er Segert, Altaramäische Grammatik mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar. Hvis man 

vil læse en senere aramæisk variant som syrisk, kan man f.eks. benytte Muraoka, Classical Syriac: 

A Basic Grammar with a Chrestomathy. En glimrende indføring i det aramæiske sprog i dets histo-
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riske og samfundsmæssige kontekst helt fra oldtiden til moderne tid er Gzella, Aramaic: A History 

of the First World Language. Er man interesseret i spørgsmålet om aramæisk i Det Nye Testamente 

og om, hvilket sprog Jesus talte, kan man f.eks. begynde med Morrison, “When Jesus Speaks Ara-

maic in the Greek Gospels”, hvor man også kan finde yderligere henvisninger til litteratur. 

Her følger en oversigt med bibliografiske oplysninger over de bøger og artikler, der er blevet omtalt 

undervejs i bogen. 

Arnold, Bill T. “The Use of Aramaic in the Hebrew Bible: Another Look at Bilingualism in Ezra 

and Daniel”, Journal of Northwest Semitic Languages 22.2 (1996), side 1-16. 

Bauer, Hans & Pontus Leander. Grammatik des Biblisch-Aramäischen. Halle/Saale: Max Niemey-

er, 1927. 

Beyer, Klaus. The Aramaic Language: Its Distribution and Subdivisions, oversat af John F. Healey. 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986. 

Biblia Hebraica Stuttgartensia, femte, forbedrede oplag. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 

1997. 

Collins, John J. Daniel: A Commentary on the Book of Daniel. Minneapolis: Fortress Press, 1993. 

Cook, Edward M. Dictionary of Qumran Aramaic. Winona Lake: Eisenbrauns, 2015. 

Cook, John A. Aramaic Ezra and Daniel: A Handbook on the Aramaic Text. Waco: Baylor Univer-

sity Press, 2019. 

Dimant, Devorah. “The Qumran Aramaic Texts and the Qumran Community”, side 197-205 i Flo-

res Florentino: Dead Sea Scrolls and Other Early Jewish Studies in Honour of Florentino García 

Martínez, redigeret af Émile Puech, Anthony Hilhorst & Eibert J.C. Tigchelaar. Leiden: Brill, 2007. 

Egede, Sif. “Daniels Bog: Vise mænd og tvivlsomme konger”, side 415-434 i Gud og os: Teologi-

ske læsninger af Det Gamle Testamente i det 21. århundrede, redigeret af Jan Dietrich & Anne Ka-

trine de Hemmer Gudme. København: Bibelselskabets Forlag, 2021. 

Ejrnæs, Bodil (redaktør). Dødehavsrullerne: Indhold, historie og betydning. København: Forlaget 

Anis, 2009. 



185 
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der om essæerne, anden udgave. København: Forlaget Anis, 2008. 
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65-78 i Aramaica Qumranica: Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran 

in Aix-en-Provence 30 June-2 July 2008, redigeret af Katell Berthelot & Daniel Stökl Ben Ezra. 

Leiden: Brill, 2010. 

Fitzmyer, Joseph A. “The Phases of the Aramaic Language”, side 57-84 i Joseph A. Fitzmyer, A 

Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays. Chico: Scholars Press, 1979. 

García Martínez, Florentino & Eibert J.C. Tigchelaar. The Dead Sea Scrolls Study Edition, to 

bind. Leiden: Brill, 2000. 

Greenspahn, Frederick E. An Introduction to Aramaic, anden, korrigerede udgave. Atlanta: Society 

of Biblical Literature, 2007. 

Gzella, Holger. Aramaic: A History of the First World Language, oversat af Benjamin D. Suchard. 

Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2021. 

Machiela, Daniel. The Dead Sea Genesis Apocryphon: A New Text and Translation with Introduc-

tion and Special Treatment of Columns 13-17. Leiden: Brill, 2009. 

Morrison, Craig E. “When Jesus Speaks Aramaic in the Greek Gospels”, Orientalia 89.1 (2020), 

side 154-169. 

Muraoka, Takamitsu. A Biblical Aramaic Reader: With an Outline Grammar. Leuven: Peeters, 

2015. 

 ----- . A Grammar of Qumran Aramaic. Leuven: Peeters, 2011. 

 ----- . Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy, anden udgave. Wiesbaden: Har-

rassowitz, 2005. 

Muraoka, Takamitsu & Bezalel Porten. A Grammar of Egyptian Aramaic. Leiden: Brill, 1998. 

Portier-Young, Anathea A. “Languages of Identity and Obligation: Daniel as Bilingual Book”, 

Vetus Testamentum 60.1 (2010), side 98-115. 

Rosenthal, Franz. A Grammar of Biblical Aramaic. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1974. 



186 
 

Schniedewind, William M. A Social History of Hebrew: Its Origins through the Rabbinic Period. 

New Haven: Yale University Press, 2013. 

 ----- . “Linguistic Ideology in Qumran Hebrew”, side 245-255 i Diggers at the Well: Proceedings 

of a Third International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira, redigeret 

af Takamitsu Muraoka & John F. Elwolde. Leiden: Brill, 2000. 

 ----- . “Qumran Hebrew as an Antilanguage”, Journal of Biblical Literature 118.2 (1999), side 235-

252. 

Segert, Stanislav. Altaramäische Grammatik mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar. Leip-

zig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1975. 

Siegismund, Kasper. “Hold det skjult! Hemmelig viden i Dødehavsrullerne”, Bibliana 1/2022. 

Snell, Daniel C. “Why Is There Aramaic in the Bible?”, Journal for the Study of the Old Testament 

18 (1980), side 32-51. 

Vogt, Ernst. A Lexicon of Biblical Aramaic: Clarified by Ancient Documents, oversat af Joseph A. 

Fitzmyer. Rom: Gregorian & Biblical Press, 2011. 

Weitzman, Steve. “Why Did the Qumran Community Write in Hebrew?”, Journal of the American 

Oriental Society 119.1 (1999), side 35-45. 



K
asp

er Sieg
ism

un
d

Bib
elsk aram

æ
isk

ISBN 978-87-93361-70-6

Kasper Siegismund

Bibelsk aramæisk
Grammatisk oversigt og sproglige kommentarer til de aramæiske dele af Daniels Bog 

(samt uddrag af Genesisapokryfen fra Qumran) 

Kasper Siegismund

Bibelsk aramæisk

Grammatisk oversigt og sproglige kommentarer til de aramæiske 
dele af Daniels Bog (samt uddrag af Genesisapokryfen fra Qumran)

Publikationer fra Det Teologiske Fakultet nr. 96

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
d e t  t e o lo g i s k e  fa k u lt e t 

B5-format  forside = 176 x 250 mm




