
1 
 
 

Ágrip 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um sálmaskáldið sr. Valdimar Briem (1848 - 1930), prest á Stóra – 

Núpi í Gnúpverjahreppi. Árið 1898 sendi hann frá sér bókina Davíðs sálmar í íslenzkum 

sálmabúningi, en þar birti  hann sálma sem hann hafði ort út af öllum 150 sálmum Saltarans. 

 Þessi ritgerð er á sviði áhrifasögu Gamla testamentisins og í henni eru sérstaklega 

teknir til skoðunar þrír af sálmum Saltarans, sálmar 58, 83 og 109, sem innihalda allir 

kjarnyrtar bölbænir, og þeir bornir saman við sálmana sem sr. Valdimar orti út af þessum 

sálmum. Kannað er hvernig hann heimfærir efni sálma Saltarans inn í samtíma sinn á 10. 

áratug 19. aldar.  

Höfuðtilgangur þessarar ritgerðar er að skoða hvernig sr. Valdimar fer með þessar 

bölbænir í kveðskap sínum, hvort hann reynir að milda þær eða sneiða algerlega hjá þeim og 

færa efni sálmanna nær sinni kristnu trú og sínum kristna mannsskilningi. Við úrvinnslu á 

þessum efniðvið er nauðsynlegt að hafa í huga að lífshlaup sr. Valdimars var á köflum varðað 

erfiðleikum og sorg, sem eflaust hefur haft áhrif á kveðskap hans og þar með á þann boðskap 

sem hann vildi flytja samtíðarfólki sínu.      
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Inngangur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um sálmaskáldið séra Valdimar Briem sem var mikilvirkur í 

sálmakveðskap sínum. Sennilega hefur enginn Íslendingur ort eins mikið út af Biblíunni og 

hann. Valdimar orti Biblíuljóð I og Biblíuljóð II og sendi frá sér á árunum 1896 og 1897, upp 

á nokkur hundruð blaðsíður. Hann orti síðan út af öllum 150 sálmum Saltarans og var sú bók, 

Davíðs sálmar í íslenzkum sálmabúningi, gefin út árið 1898. Hér verða sérstaklega teknir til 

skoðunar þrír af þessum sálmum; 58, 83 og 109. Þeir eiga það sameiginlegt að orðalag í þeim 

er með þeim hætti að það stuðar lesandann. Fólki finnst að það sem þar kemur fram sé ekki í 

samræmi við kristinn kærleiksboðskap, fremur sé um að ræða bölbænir. Því vaknar sú 

spurning hvernig kristið sálmaskáld, sem leitast við að fylgja efni Biblíunnar af sem mestri 

trúfesti, fari með slíkar bölbænir. Sýnt hefur verið fram á að í sálmakveðskap sr. Valdimars 

beri talsvert á því sem hefur verið nefnt „heimfærsla“
1
 og í því ljósi verður rannsókn á því 

hvernig hann yrkir út af jafn „stuðandi“ sálmum og hér um ræðir áhugaverð.
2
  

Hér skal það sérstaklega tekið fram að allar vísanir í Biblíuna miðast við útgáfuna frá 

árinu 1981 og í umfjölluninni um sálmana verður miðað við þá versaskiptingu sem í þeirri 

útgáfu er. Þau ritskýringarrit sem notuð eru við greiningu á sálmunum hafa aðra 

versaskiptingu, þ.e.a.s. önnur versanúmer. Lesendum til glöggvunar er hér dæmi um þetta 

misræmi: 

 

58 Til söngstjórans. Lag: Spill eigi. 

Davíðs – miktam. 

2 Talið þér í sannleika það sem rétt er, 

þér guðir? 

Dæmið þér mennina með sanngirni? 

3 Nei, allir aðhafist þér ranglæti á jörðu, 

hendur yðar vega út ofbeldi.3 

To the leader: Do not destroy. 

Of David. A Miktam. 

58:1 Do you indeed decree what is right, you gods? 

Do you judge people fairly? 

2 No, in your hearts you device wrongs;  

Your hands deal out violence on earth.4 

                                                           
1
 Gunnlaugur A. Jónsson,  „Heimfærsla í Biblíukveðskap sr. Valdimars Briem: Dæmi úr áhrifasögu Gamla 

testamentisins á Íslandi“ 1997, s. 196.   

2
 Í formála að riti sínu Biblíuljóð frá árinu 1896 notar Valdimar sjálfur hugtakið „heimfærzla“ er hann skrifar 

(bls. vii): ,,Á stöku stöðum í niðurlagi kvæðanna er heimfærzla til einhvers; og yfir höfuð hafa kvæðin í síðari 

partinum, eins og eðlilegt er, öllu andlegri blæ“. Á sömu síðu hafði hann sagt að tilgangur sinn hafi ekki verið að 

koma fram nokkrum sérstökum skoðunum, heldur aðeins, „að gjöra söguleg kvæði“. 

3
 Slm. 58:2 – 3. 

4
 Limburg, Psalms 2000, s. 192. 
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Þarna sést þetta misræmi milli versaskiptinga í Biblíunni annars vegar og í ritskýringarriti 

Limburg vel. 

Rannsóknarspurningin sem verður höfð að leiðarljósi og leitast verður við að svara er 

því einfaldlega þessi: Hvernig fer sr. Valdimar Briem með bölbænirnar sem birtast í sálmum 

58, 83 og 109. Leitast hann við að milda boðskap sálmanna, jafnvel sniðganga það sem lætur 

verst í eyrum kristins kennimanns eða skiptir það hann meira máli að halda sig sem næst þeim 

textum sem ort er út af? 

 Uppbygging ritgerðarinnar verður með þeim hætti að fyrst verður fjallað almennt um 

sálmaskáldið sr. Valdimar Briem til að átta sig  á ýmsum aðstæðum úr umhverfi hans sem 

kunna að hafa haft árif á kveðskap hans. Þá verður fjallað um fræðasviðið Áhrifasaga 

Saltarans enda heyrir umfjöllunarefni þessarar ritgerðar undir það svið. Vert að geta þess að 

þegar fjallað er um sálmasafnið verður alltaf talað um Saltarann.  

Að því loknu verða svo sálmarnir þrír teknir til rannsóknar. Innihaldi þeirra lýst eins 

það birtist í Gamla testamentinu og fjallað nokkuð um flokkun þeirra og algenga túlkun. Því 

næst verður skoðað hvernig sr. Valdimar yrkir út af þeim og að lokum verður gerður 

samanburður á sálmum Gamla testamentisins og þeim sálmum sem sr. Valdimar orti. 

 

1. Kafli. Sálmaskáldið sr. Valdimar Briem 

 

Við mótumst öll af umhverfi okkar og þeim aðstæðum sem eru fyrir hendi, ekki síst þeim 

aðstæðum sem voru í æsku okkar og uppvexti og lífsreynslan mótar okkur hvert og eitt með 

ólíkum hætti.  Í ljósi þess að sr. Valdimar Briem varð fyrir þungri sorg ungur að árum, og svo 

síðar á ævinni, er forvitnilegt að kanna hvort þess megi beinlínis sjá merki í kveðskap hans. 

Eða hvort greina megi einhver önnur persónueinkenni eða aðstæður úr lífi hans í þeim 

sálmum sem hér eru til umfjöllunar. Hér á eftir verður stiklað á stóru í lífshlaupi skáldsins. 

Valdimar var fæddur að Grund í Eyjafirði þann 1. febrúar árið 1848. Hann var áttundi 

í röðinni af fjórtán systkinum.
5
 Foreldrar hans voru hjónin Ólafur Briem timburmeistari og 

Dómhildur Þorsteinsdóttir. Valdimar ólst upp, ásamt systkinum sínum, í foreldrahúsum til 

ellefu ára aldurs, en þá urðu þau fyrir þeirri miklu sorg að missa báða foreldra sína með eins 

árs millibili. Valdimar flutti sumarið 1859 til föðurbróður síns séra Jóhanns Briem sem var 

                                                           
5
 Rósa B. Blöndals, „Trúarskáld er hefur andann upp í Guðs sólfögru lönd, lifenda ljósheiminn bjarta: Dr. 

Valdimar Briem vígslubiskup Stóra – Núpi: Einnar og hálfrar aldar minning árið 1998“ 2000, s. 18. 
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prestur í Hruna (í Árnessýslu).
6
 Eggert Briem, föðurbróðir Valdimars, fékk Sigurð 

Jóhannesson bónda á Jórunnarstöðum í Eyjafirði til að fylgja honum suður. Sigurður bóndi 

var mikill vatnamaður og vanur að ferðast. Hann var svo árum skipti aðal fylgdarmaður 

ferðamanna yfir óbyggðirnar um Eyfirðingaveg. Þegar Valdimar og Sigurður komu að 

Jökulfallinu á suðurleið leist Sigurði illa á það og hugðist skilja drenginn eftir á meðan hann 

reyndi það. En Valdimar bað hann heitt að láta sig ekki einan eftir, það varð úr að þeir fóru 

saman yfir.
7
 Valdimar hefur sennilega frekar viljað farast með Sigurði bónda í ánni en að 

standa einn uppi í óbyggðum.
8
 Það má vel vera að Valdimar hafi haft þessa lífsreynslu í huga 

þegar hann orti sálminn Ég horfi yfir hafið. Enda var hann þar kominn upp á öræfi Íslands 

búinn að yfirgefa allt sem hann þekkti, foreldrar hans látnir og hann búinn að kveðja systkini 

sín, eflaust afar þung raun fyrir ellefu ára gamalt barn.
9
 

Valdimar lauk stúdentsprófi frá Latínuskólanum árið 1869, fór að því loknu í 

Prestaskólann og lauk þaðan prófi um haustið 1872.
10

 Hann var góður námsmaður, vel liðinn 

af skólafélögum sínum og naut virðingar í skólalífinu.
11

 Vorið 1873 voru honum veittir 

Hrepphólar og hlaut hann vígslu þann 27. apríl sama ár. Árið 1880 var Valdimar skipaður 

prestur á Stóra – Núpi og Hrepphólum (í Árnessýslu) og fluttist svo að Stóra - Núpi sama ár, 

en þar þjónaði hann síðan í 38 ár eða til ársins 1918 að Ólafur sonur hans tók við embættinu. 

Eiginkona Valdimars var Ólöf, frænka hans, einkadóttir séra Jóhanns í Hruna. Þau áttu tvo 

syni, Jóhann Kristján sem lést átján ára gamall og Ólaf, sem eins og áður segir, varð prestur 

eftir föður sinn á Stóra – Núpi.
12

  

Árið 1878 var Valdimar skipaður í undirbúningsnefnd nýrrar sálmabókar handa 

íslensku kirkjunni. Hann var þá þrítugur að aldri, langyngstur nefndarmanna, en þegar 

sálmabókin kom út árið 1886 átti Valdimar þar 141 sálm.
13

 Sú sálmabók var bæði kirkjulegt 

og menningarlegt stórafrek.
14

   

                                                           
6
 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, s. 197.   

7
 Rósa B. Blöndals 2000, s. 20. 

8
 Ólafur Breim, „Ljóðagerð Valdimars Briem“. 1998, s. 133. 

9
 Rósa B. Blöndals 2000, s. 35. 

10
 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, s. 197. 

11
Sigurbjörn Einarsson, „Valdimar Briem 1848 - 1998“ 2000, s. 126. 

12
 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, s. 197. 

13
 Ólafur Briem 1998, s. 142. 

14
 Sigurbjörn Einarsson 2000, s. 125. 
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Valdimar sat í sýslunefnd Árnessýslu í mörg Herrans ár. Hann þótti tillögugóður og oft var 

beðið eftir hans áliti við afgreiðslu mála og hann var svo friðsamur að sumum þótti nóg um. 

Einnig er Valdimar lýst sem hlýrri manneskju og miklum mannvini.
15

 Valdimar var þannig 

skapi farinn að hann átti erfitt með að neita væri hann beðinn um hjálp. Hann var ekki 

framagjarn og vildi ekki berast á, hann naut mikillar virðingar sóknarbarna sinna enda var öll 

framkoma hans í sjón og raun til mikils sóma. Valdimar var afskaplega nægjusamur maður, 

og undi sér best heima á Stóra – Núpi. Hann fór ekki að heiman nema nauðsyn krefði og 

aldrei fór hann til útlanda um ævina.
16

 Ólafur Briem, sonarsonur Valdimars, hyggur að 

nægjusemi afa síns hafi verið honum fjötur um fót, að hann hafi að jafnaði verið meira skáld 

en kemur fram í ljóðum hans.
17

     

Eins og minnst var á hér í inngangsorðum þessarar ritgerðar hefur sennilega enginn 

Íslendingur ort eins mikið út af Biblíunni og Valdimar Briem. Biblíuljóðin komu út í 2 

bindum árin 1896 og 1897.
18

 Eins og verða vill þá hlutu þau bæði lof og gagnrýni. Sá sem 

hvað hörðustum orðum fór um Biblíuljóðin var skáldið Einar Benediktsson. Hann sparaði ekki 

stóru orðin í ritdómi sínum en þar talar hann um háskalega smekkleysu, syndaflóð af rími og 

háskalega málvillu o.s.frv. Hann segir einnig að Valdimar gæti ort miklu betur ef hann gætti 

þess að hafa ljóðin sín færri og betri, Stephan G. Stephanson tók undir þessa gagnrýni Einars í 

sendibréfi til hans. Hannes Hafstein henti einnig gaman að kveðskap Valdimars en Matthías 

Jochumsson og Björn M. Ólsen héldu aftur á móti uppi vörnum fyrir Valdimar, en þeir 

Matthías voru góðir vinir.
19

 Í  II. bindi ævisögu Einars Benediktssonar kemur fram að hann 

hafi ekki séð eftir öðru meira en því að hafa verið svo harðorður í garð Valdimars forðum 

daga. Þannig var að á ferð sinni um uppsveitir Árnessýslu, að kanna aðstæður til virkjana, 

kemur Einar að Stóra – Núpi í fylgd með Gesti bónda á Hæli. Hann hafði hert sig upp í það að 

fara og heimsækja öldunginn, var hræddur um að fá óblíðar móttökur vegna ritdómsins um 

Biblíuljóðin í blaðinu Dagskrá. Valdimar var áhrifamaður í héraði, hafði þarna setið í 

sýslunefnd Árnessýslu í um 25 ár. Séra Valdimar tók gestunum alúðlega og þeim voru bornar 

höfðinglegar veitingar, ekki var að sjá að hann bæri nokkurn kala til Einars. Reyndar var það 

svo að Einar hreifst mjög af Valdimar, enda tignarlegur á að líta með sitt mikla hár og skegg. 

                                                           
15

 Steinþór Gestsson „Séra Valdimar Briem“ 1998, s. 126, 127 og 128. 

16
 Sigurbjörn Einarsson 2000, s. 127. 

17
 Ólafur Briem 1998, s. 165. 

18
 Sigurbjörn Einarsson 2000, s. 125. 

19
 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, s. 199. 
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Valdimar minntist á þessa heimsókn í bréfi og segir frá því að Einar hafi sagst ekki vera með 

neina ákveðna stöðu og því ekki gott að segja hvað ætti að skrifa hann. Valdimar sagðist hafa 

haldið að það væri nóg að skrifa hann skáld en Einar svarað því til að hann væri ekki skáld. 

Valdimar velti því þá fyrir sér hvað hann myndi þá kalla þá hina?
20

 Ólafur Briem segir svo frá 

að þegar að sonarbörn Valdmars hafi rætt um skáldskap hans við hann hafi hann einungis 

svarað: „Ég var soldið móðins einu sinni“.
21

 

Bent hefur verið á að í riti Valdimars Davíðs sálmar í íslenzkum sálmabúningi leynir 

sér ekki að náðarhugtakið er í miklu uppáhaldi hjá Valdimar og notar hann það í mun ríkari 

mæli en þeir textar sem hann yrkir útaf gefa tilefni til.
22

 Hann víkur víða mjög frá efni 

biblíutextanna sem hann yrkir útaf.
23

 Eflaust hefur kristin trú hans mótað framsetningu hans, 

að ekki sé talað um lífsreynslu hans sjálfs.
24

 Hann sneiðir víða hjá efni sem honum hefur þótt 

of gyðinglegt og samrýmist ekki kristinni trú hans. Hann minnist þó aldrei á Jesú Krist í öllum 

150 ljóðunum sem hann orti út af Saltaranum.
25

 Af kvæðum Valdimars er ljóst að hann hefur 

verið hrifnæmur maður og mikill náttúruunnandi. Í ljóðum hans má víða greina bæði sterk 

áhrif frá íslensku umhverfi hans og heimfærslu til íslenskra aðstæðna.
26

 Davíðssálmar séra 

Valdimars komu út tveimur árum eftir Suðurlandsskjálftana miklu árið 1896. En í þeim 

hamförum lögðust bæjarhúsin á Stóra – Núpi í rúst. Það má gera ráð fyrir því að aðstaða 

Valdimars til ritstarfa hafi ekki verið góð í kjölfar jarðskjálftanna. En það hafði ekki letjandi 

áhrif á skáldið sem sinnti þá kveðskap af jafnvel enn meiri eljusemi en áður.
27

  Ýmsir sálma 

hans út af Saltaranum urðu til við þessar erfiðu aðstæður.
28

 Sálmarnir sem sr. Valdimar yrkir 

út af 150 sálmum Saltarans sýna hversu mikið vald hann hefur yfir málinu, sem og djúpa og 

einlæga löngun til að koma boðskap Biblíunnar á framfæri við þjóðina með því að færa 

boðskapinn á nýjan og ferskan hátt í íslenskt ljóðform .
29

 

                                                           
20

 Guðjón Friðriksson, Einar Benediktsson: Ævisaga II 1999, s. 293 - 294. 

21
 Ólafur Briem 1998, s. 163. 

22
 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, s. 201. 

23
 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, s. 195. 

24
 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, s. 197. 

25
 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, s. 199. 

26
 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, s. 205 og 203. 

27
 Gunnlaugur A. Jónsson, „Um Davíðssálma sr. Valdimars Briem í tilefni af 150 ára afmæli hans“. 2000, s.141.    

28
 Gunnlaugur A. Jónsson 2000, s. 142. 

29
 Gunnlaugur A. Jónsson 2000, s. 147.    
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Fyrir Valdimar Briem vakti aðeins að gera söguleg kvæði án þess að setja fram sérstakar 

skoðanir. Þó er ljóst að kristnar skoðanir hans og ýmislegt annað úr umhverfi hans og 

uppvexti sett mjög mark sitt á kveðskap hans. Ljóð hans eru mjög lituð af hans kristnu trú og 

íslensku umhverfi í víðasta skilningi. Því er óhætt að segja að ,,heimfærslan“ setji mjög mark 

sitt á ljóð Valdimars Briem út af Gamla testamentinu.
30

 

Þegar lífshlaup Valdimars er skoðað sést að hann upplifði ýmsar þrautir, sem settu 

vissulega mark sitt á hann ýttu honum eflaust til þroska á vissan hátt. Þessa sér stað í 

kveðskap hans - sem ber vitni um næmni, trúarvissu og ekki síst mannskilning.  

 

2. Kafli . Áhrifasaga Saltarans 

 

Viðhorf okkar til ýmissa hluta mótast af þeim viðhorfum og gildum sem við höfum tekið í arf 

frá forfeðrum okkar. Menningin sem við ölumst upp í hefur líka mikil mótunaráhrif á okkur, 

hvort sem við gerum okkur grein fyrir því eða ekki. Trúarbrögð gegna mikilvægu hlutverki í 

allri mótun manneskjurnar. Biblían er eitt útbreiddasta rit veraldar og hún hefur verið þýdd á 

óteljandi tungumál í gegnum tíðina. 

Þessi ritgerð er á sviði áhrifasögu og til skoðunar eru þrír af sálmum Saltarans: 58, 83 

og 109 og hvernig Valdimar Briem tekst á við þær bölbænir sem þar koma fram. En áður en 

það er skoðað er rétt að fjalla um áhrifasögu, bakgrunn hennar og með hvaða hætti hún birtist 

í menningu okkar. 

 Áhrifasaga merkir í raun þau áhrif sem texti hefur haft, og hefur enn í dag, á lesendur í 

gegnum aldirnar. Þessi áhrif hafa tekið á sig ýmsar myndir og þeim verið miðlað til fólks á 

fjölbreyttan hátt. Þrátt fyrir að áhrif biblíulegra texta verði rakin svo langt aftur sem menn 

þekkja er það ekki fyrr en á undanförnum árum sem þetta hugtak „áhrifasaga“ hefur unnið sér 

sess í fræðilegri umræðu hérlendis um áhrif biblíutexta í menningunni.
31

 Einnig hefur verið 

bent á að áhrifasaga gegni mikilvægu túlkunarfræðilegu og guðfræðilegu hlutverki í allri 

ritskýringu. Þetta hugtak á einmitt rætur sínar að rekja til þess fræðasviðs hugvísindanna sem 

kallast túlkunarfræði (e. Hermeneutics). Það var ekki síst fyrir tilstilli þýska heimspekingsins 

Hans – Georg Gadamer (1900 – 2002) sem þetta hugtak ruddi sér til rúms á síðustu öld.
32

 

Hugtakið ,,áhrifasaga“ var miðlægt í túlkunarheimspeki hans sem hann setti fram í riti sínu 

                                                           
30

 Gunnlaugur A. Jónsson, 1997, s. 208. 

31
 Gunnlaugur A. Jónsson, Áhrifasaga Saltarans 2014, s. 41 – 42. 

32
 Haraldur Hreinsson, „Orðræða um áhrifasögu: Rannsóknarsögulegt ágrip.“ 2012, s. 181. 



8 
 
 

Wahrheit und Methode sem kom fyrst út árið 1960.
33

 Fyrirrennarar Gadamers voru þýsku 

guðfræðingarnir Friedrich D. E. Schleiermacher (1768 – 1834), sem er helst minnst fyrir það 

að vera faðir frjálslyndu guðfræðinnar, Wilhelm Dilthey (1833 -  1911) og Martin Heidegger 

(1889 – 1976), en Gadamer var einmitt nemandi hans. Þeir tveir voru sammála um það að 

manneskjan geti aldrei skilið sig frá sínu eigin sögulega samhengi, það hafi alltaf áhrif á það 

hvernig og hvaða merkingu t.d. texti fær í huga hennar. Hún setur ósjálfrátt textann í 

samhengi við þær hugmyndir, upplifanir og reynslu sem mótar veru hennar þá og þegar.
34

   

Áhrifasögu Saltarans gætir víða í menningu okkar, það var afar vinsælt, um tíma a.m.k., að á 

treyjum íþróttamanna væri númerið 23, sem vísun í 23. Davíðssálm. Kvikmyndir, tónlist, 

málverk – í raun hvaða listform sem er hefur sótt efnivið sinn til Saltarans. Þannig að áhrif 

hans á menningu þjóða eru óumdeild.  

  Saltarinn hefur notið mikillar athygli frá því að uppgangur áhrifasögu hófst. Skýringin 

er m.a. sú að Saltarinn er það rit Gamla testamentisins sem býr yfir hvað fjölbreyttastri 

áhrifasögu. Að hluta til er skýringin sú að sálmarnir hafa frá upphafi verið mikilvægur þáttur 

bæði í helgihaldi Gyðinga og kristinna manna. Áhrifasaga sálmanna hófst strax í fornöld og í 

ritum síðgygðingdóms má finna fjöldann allan af tilvísunum til þeirra, m.a. í fyrstu 

Makkabeabók, Speki Salómons og svo í ýmsum handritum frá Kúmran. Frumkristin rit eru 

einnig full af tilvísunum í Saltarann. Hvað Nýja testamentið varðar þá er þriðjungur þeirra 360 

tilvísana sem þar eru í rit úr Gamla testamentinu úr Saltaranum. Áhrif sálmanna áttu síst eftir 

að minnka er aldirnar liðu og áhrifin tóku vissulega breytingum í takt við tíðarandann hverju 

sinni. Til eru heimildir um notkun þeirra á ýmsum tímabilum bæði innan kristni og 

gyðingdóms, allt frá frumkristni, hjá kirkjufeðrunum og rabbínskum gyðingdómi síðfornaldar 

og ármiðalda. Þegar litið er til miðalda þá hefur mikið verið rætt um hlutverk Saltarans í 

tíðagjörð kaþólsku kirkjunnar, hvernig hún birtist í skólaspekinni og í kirkjulegum 

myndskreytingum tímabilsins. Þegar kemur fram á nýöld fer notkun sálmanna að að færast í 

síauknum mæli út fyrir hið trúarlega svið og inn á það veraldlega. Þetta hafði í för með sér að 

birtingarmyndir sálmanna urðu fjölbreyttari og rannsóknir þeirra einnig.
35

 

 Hér hefur verið stiklað á stóru um áhrifasögu og þýðingu hennar innan guðfræðinnar 

og menningarinnar bæði kristinnar menningar og gyðinglegrar menningar. Ljóst er að 

Saltarinn hefur verið mönnum hugstæður á öllum öldum, svo mjög að áhrifa hans gætir víða í 

                                                           
33 Gunnlaugur A. Jónsson 2014, s. 45. 

34 Gunnlaugur A. Jónsson 2014, s. 46, 47, 48, 50 - 51. 

35
 Gunnlaugur A. Jónsson 2014, s. 62 – 63. 
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menningu okkar og umhverfi. Sálmar sr. Valdimars Briem eru eitt af ótal dæmum um 

áhrifasögu sálmanna í íslenskri kristni- og menningarsögu, og vissulega afar þýðingarmikið 

dæmi. 

 

3. Kafli . Notkun Saltarans í helgihaldi í gegnum aldirnar 

 

Eins og fjallað var um hér í kaflanum á undan þá er ljóst að áhrifa Saltarans gætir víða í 

menningu bæði gyðinga og kristinna manna. Saltarinn var og er notaður við tíðagjörð í 

klaustrum sem og í helgihaldi kirkjunnar. En það var ekki fyrr en farið var að þýða ritninguna 

yfir á þjóðtungu landa að menn fóru að gera sér almennilega grein fyrir innihaldi sumra 

sálmanna. Þetta hefur haft í för með sér að einstök vers og jafnvel einstakir sálmar hafa verið 

teknir út úr tíðagjörðinni.  

Sumir sálmar Saltarans virðast valda kristnum nútímamönnum nokkrum vandræðum 

og er þess vegna úthýst, líkt og vandræðaunglingum. En það á það sama við þessa sálma og 

vandræðaunglingana, það er betra að reyna að greina vandamálið en að hafna þeim.
36

 

Í gegnum aldirnar hefur hvert vers Saltarans verið flutt í kristnum söfnuðum. Kristnir 

menn hafa haft tilhneigingu til að undanskilja einstaka sálma eða einstök vers sálma úr 

guðsþjónustunni, hversu viðeigandi sem það síðan í sjálfu sér er.
37

  

Þannig voru vissir sálmar og fjölmörg vers að auki tekin út úr tíðagjörð kaþólsku 

kirkjunnar árið 1970. Þeir sálmar sem hafa verið útilokaðir úr lofgjörðinni eru býsna 

harðorðir, svo mjög að trúuðu fólki hefur ekki fundist þægilegt að flytja þá eða taka sér í 

munn. Útilokun þeirra stafaði ekki síst af fyrirsjáanlegum erfiðleikum við notkun þeirra þar 

sem lofgjörðin fer fram á þjóðtungu. Með öðrum orðum þá hafa hlutar af sálmum, sem virtust 

ekki misbjóða flytjendum sem aðeins skildu þá að hluta til á latínu verið útilokaðir af því að 

merking þeirra varð öllum ljós eftir að þeir höfðu verið þýddir á þjóðtungu. Þetta eru vers sem 

tjá hatur sálmaskáldsins á óvinum þess, en þeir eru um leið séðir sem óvinir Guðs, og þeirrar 

óskar að Guð tortími þeim. Allar útilokanirnar eiga það sammerkt að innihalda bölbænir sem 

koma fyrir í harmljóðum.
38

              

Nú hefur verið gerð stutt grein fyrir því hvernig sálmarnir hafa verið notaðir í kristnu 

helgihaldi. Í næstu þremur köflum ritgerðarinnar verður farið í gegnum þessa sálma og þeir 

                                                           
36

 Limburg 2000, s. 282,   

37
 Holladay, The Psalms through Three Thousand Years. Prayerbook of a Cloud of Witnesses 1993, s. 304 - 305. 

38
 Holladay 1993, s. 304 - 305. 
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allir greindir. Fyrst verður fjallað um innihald þeirra, þá heimfærslu Valdimars og í lokinn 

verða sálmar Saltarans og sálmar sr. Valdimars bornir saman. Sú skipting versa sem hér 

verður notuð í umfjöllun minni um sálmana er byggð á þeirri versaskiptingu sem James 

Limburg notar í bók sinni Psalms. Það skal einnig áréttað, eins og útskýrt var í inngangi 

rigerðarinnar að sú versaskipting sem miðað verður við er sú sama og er í útgáfu Biblíunnar 

frá árinu1981. 

 

4. Kafli. Sálmur 58 – „Hendur yðar vega út ofbeldi“ 

 

58 Til söngstjórans. Lag: Spill eigi. 

Davíðs – miktam. 

2 Talið þér í sannleika það sem rétt er,  

þér guðir?  

Dæmið þér mennina með sanngirni? 

3 Nei, allir aðhafist þér ranglæti á jörðu,  

hendur yðar vega út ofbeldi. 

 

4 Hinir illu eru frá móðurlífi viknir af  

leið,  

lygarar fara villir vegar frá  

móðurskauti. 

5 Eitur þeirra er eins og höggormseitur,  

þeir eru eins og dauf naðra, sem lokar  

eyrunum 

6 til þess að heyra ekki raust  

særingamannsins  

né hins slungna töframanns. 

7 Guð, brjót sundur tennurnar í munni  

þeirra,  

mölva jaxlana úr ljónunum, Drottinn! 

8 Lát þá hverfa eins og vatn, sem rennur  

burt;  

miði hann örvum sínum á þá, þá hníga  

þeir, 

9 eins og snigillinn, sem rennur í sundur  

og hverfur,  

ótímaburður konunnar, er eigi sá  

sólina. 

10 Áður en pottar yðar kenna hitans af  

þyrnunum,  

hvort sem þyrnarnir eru grænir eða  
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glóandi,  

feykir hann hinum illa burt. 

11 Þá mun hinn réttláti fagna, af því að  

hann hefir fengið að sjá hefndina,  

hann mun lauga fætur sína í blóði 

hinna óguðlegu. 

12 Þá munu menn segja: Hinn réttláti  

hlýtur þó ávöxt;  

það er þó til Guð, sem dæmir á  

jörðunni.39 

 

Innihald og greining 

Hvað uppruna sálmsins varðar þá vilja sumir fræðimenn meina að hann sé sennilega runnin 

frá prédikunun spámanna í trúarsöfnuðum sem störfuðu áður en Ísrael var rekið í útlegð.
40

  

Það verður ekki sagt um sálm 58 að hann hafi átt sérstaklega greiðan aðgang að 

hjörtum kristinna manna. Eins og nefnt var hér framar í þessari ritgerð þá er þessi sálmur einn 

af þeim þremur sem ekki eru með í tíðagjörð kaþólsku kirkjunnar frá 1970. Sálmur 58 var 

jafnvel talin misbjóða kristinni samvisku. Sálmurinn er yfirleitt flokkaður sem angurljóð, og 

stundum angurljóð lýðsins þar sem ekkert í sálminum bendir á einn ákveðinn einstakling.
41

  

 

58.  2 – 6: Illska hinna óguðlegu 

Sálmurinn hefst á því að ljóðmælandinn ávarpar annað hvort heiðna guði eða einræðisherra í 

háðstón
42

 og það er líkt og að ljóðmælandinn hafi tekist á hendur hlutverk ákæranda í 

réttarhaldi. Hann sakar hinar guðlegu verur eða yfirvöld um að vanrækja réttvísina.
43

 

Ljóðmælandinn leggur áherslu á að þeir sem fari með völdin hafi vald sitt frá Guði og eigi að 

nota þau til þess að standa vörð um réttlætið og vernda þá sem eru veikburða.
44

 En þeir hafa í 

stað þess hert hjörtu sín og fara fram með illsku, enda hafa þeir aldrei fylgt Guðs orði og eru 

                                                           
39

 Slm. 58: 2 – 12. 

40
 Tate, Psalms 51 – 100, vol. 20.: Word Biblical Commentary 1990, s. 84. 

41
 Gunnlaugur A. Jónsson, Í hörðu og köldu landi: Samanburður á 30 sálmum Saltarans og sálmum sr.  

Valdimars Briem. 1996, s. 107 - 108. 

42
 Holladay 1993, s. 308. 

43
 Gunnlaugur A. Jónsson 1996, s. 107 - 108. 

44
 Bækgaard Thomsen, Jørgen Salmernes Bog I: En inledning og fortolkning til Salme 1 – 72 1999, s. 322. 
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illir allt frá fæðingu.
45

 Vers 4 – 6 lýsa hinum óguðlegu og er illsku þeirra lýst með kjarnyrtum 

hætti.
46

  

 

58. 6 – 9: Sjö bölbænir 

Vers 7 – 10 innihalda sjö bölbænir 
47

 þar sem Guð er beðinn um að brjóta á bak aftur vald 

óvinarins. Óréttlætið sem ríkir í veröldinni er háð og uppreisn gegn Guði og þess vegna biður 

ljóðmælandinn Guð um að stöðva þessa óöld. Í bölbæninni má hvorki greina uppgjöf né að 

ljóðmælandinn sé kvartsár, heldur er öll tilvera hans er mörkuð af ringulreið andstæðnanna: 

réttlætis og óréttlætis, valds og valdleysis. Ljóðmælandinn lætur í ljós fullvissu sína á réttlæti 

og valdi Guðs og bænin fær spámannlegt yfirbragð eða tón.
48

 Það má segja að 

myndlíkingarnar í þessum versum séu uggvænlegar, þar er mælt af andagift og festu, en þó 

svífur óhugnaður ofbeldis yfir vötnum
49

 og ljóðmælandinn biður þess að Guð gjörsigri svo 

óvinina að það verði sem þeir hafi aldrei lifað.
50

   

 

58. 11 – 12: Sigurvissa ljóðmælandans 

Í niðurlagi sálmsins, versum 11 – 12 lítur hinn réttláti fram til þess dags þegar hefnd Guðs yfir 

hinum óguðlegu hefur náð fram að ganga.
51

 Óhugnaðurinn sem lýst var í versum 7 – 10 nær 

hámarki í 10. versi þegar hinir réttlátu lauga fætur sína í blóði hinna óguðlegu.
52

 Þó bera þessi 

orð ekki með sér að ljóðmælandinn sjálfur taki þátt í hefndinni – hefndin er Guðs. Í 12. versi 

kemur svo sigurvissa og trúarvissa ljóðmælandans fram – þegar Guð hefur fellt dóm sinn þá 

sjá allir að hinir réttlátu fá sín laun, hlutirnir gerast ekki alltaf eins hratt og mennirnir vilja en 

ljóðmælandinn efast ekki um að allt muni rætast. Guð er sá sem hefur allt vald og himni og 

jörðu og enginn fær tekið það frá honum,
53

 jafnframt er hann sannfærður um það að hinir 

heiðnu muni sjá vald Guðs.
54

  

                                                           
45

 Harman, Psalms a Mentor Commentary: Commentary on the Psalms 1998, s. 217. 

46
 Gunnlaugur A. Jónsson 1996, s. 107 - 108. 

47
 Gunnlaugur A. Jónsson 1996, s. 108. 

48
 Bækgaard Thomsen 1999 (I), s. 321.  

49
 Limburg 2000, s. 193. 

50
 Bækgaard Thomsen 1999 (I), s. 323. 

51
 Gunnlaugur A. Jónsson 1996, s. 108. 

52
 Limburg 2000, s. 194. 

53
 Bækgaard Thomsen 1999 (I), s. 324. 

54
 Harman 1998, s. 219. 



13 
 
 

Sálmur Valdimars Briem út af 58. sálmi Saltarans 

 

Er rjettvísin rómsnjalla þögnuð,  

og rangindin hrekkvísu mögnuð?    

Er sanngirnin farin og flúin,  

og friður í ofríki snúinn? 

 

Er sannleikur horfinn úr hjarta, 

og hýsir það lygina svarta? 

Er guðleysið sagan, sem gengur,  

er guð ekki kunnugur lengur? 

Hví byrgja menn aptur sitt eyra 

og ei vilja sannleikan heyra? 

Hví opna þeir munn til að mæla, 

er mest vilja svíkja´oss og tæla? 

 

Ó, minnztu, guð meinanna þungu 

og magnlaust gjör eitrið á tungu, 

gjör oddlausar örvarnar sáru  

og eggjarnar deyf, er oss skáru. 

Lát ranglætið rammeflda þagna 

og rjettlætið sigrinum fagna. 

Þín sannindi sjáanleg gjörðu, 

og sýn að þú dæmir á jörð.55 

 

 

Hér á eftir verður kannað hvernig sr. Valdimar yrkir út af 58. sálmi Saltarans. Bölbænirnar 

sem þar eru settar fram eru mjög harðorðar og lýsa mikilli reiði og óánægju. 

Valdimar fer þá leið í sínum sálmi að velta fyrir sér illskunni og hvernig hún getur læst 

sig í hjörtun og tekið þar öll völd, ráðið orðum, hugsunum og gjörðum. Þessi sálmur tjáir fyrst 

og fremst reiði vegna mikil óréttlætis sem á sér stað. Myndmál sálms 58 í Saltaranum er 

fremur harðneskjulegt allt frá fyrstu línu. Reiði og vonbrigði þess er talar, hvort sem það er 

einstaklingur eða samfélag, er augljós. Við lestur sálmsins fær lesandinn á tilfinninguna að 

eitthvað verulega alvarlegt hafi átt sér stað í lífi eða samfélagi ljóðmælandans. Hann kvartar 

sáran undan því óréttlæti sem hann og/eða þjóð hans er beitt. Þær tilfinningar sem koma hvað 

sterkast þarna fram tengjast atburðum þar sem óréttlæti, svik, og lygar virðast vera í 

brennidepli. Í kjölfarið fylgja fleiri neikvæðar og erfiðar tilfinningar s.s. reiði, vanmáttur og 

varnarleysi.  Reiðin, sem er alveg ofsaleg, birtist í afar kröftugu orðalagi en þó gæti lesandinn 

fengið á tilfinninguna að þetta sé mjög vanmáttug reiði, hinn reiði virðist ekki geta borið hönd 

fyrir höfuð sér, en eys þess í stað út úr sér bölbænum.  

 Í fyrstu þremur erindum sálms síns er Valdimar að velta illskunni fyrir sér og tvö 

síðustu erindin eru síðan bæn til Guðs um að hann sýni mátt sinn og bindi enda á þetta 

ranglæti. Orðfæri Valdimars er öllu mildara en það sem birtist í sálmi Saltarans, en þó gætir 

mikillar alvöru í orðum hans, enda umfjöllunarefnið svo að segja sígilt. Þar sem valdhafar fara 

fram með kúgun og ofbeldi eru illskan og rangindin ávallt með í för.   

                                                           
55

 Valdimar Briem Davíðs sálmar í íslenszkum sálmabúningi 1898, s.77. 
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Það má lesa þann boðskap út úr sálmi Valdimars að Guð er ávallt nálægur í gleði og sorg og 

sá sem fylgir honum og hans orði er hólpinn – Guð er sá sem leiðir allt til lykta að lokum og 

hann einn er dómarinn. 

 

Samanburður 

Efnislega er lítill munur á fyrstu ljóðlínu sálmsins og fyrstu ljóðlínu hjá Valdimar. Fyrstu þrjú 

versin í sálmi Valdimars eru einskonar útvíkkun á spurningunni sem sett er fram í fyrstu 

setningu sálmsins. Fyrsta og þriðja versið eiga það sameiginlegt með 4. – 6. versi sálms 

Saltarans að þar er hinum óguðlegu lýst. En í sálmi Valdimars eru allt aðrar áherslur, þar er 

hann miklu fremur að velta því fyrir sér hverjar ástæður illskunnar séu.
56

 

 Til að bera saman sálma sr. Valdimars og sálma Saltarans, til að varpa ljósi á það með 

hvaða hætti sr. Valdimar notar sálm Saltarans við að yrkja sinn sálm, verður notast við 

einfalda aðferð. Verður þessi aðferð, sem skýrir sig sjálf, notuð á alla þrjá sálmana.
57

 

 

Tillaga að versaskiptingu í sálmi sr. Valdimars Briem út af 58. sálmi Saltarans: 

1. erindi; 2. - 3. vers sálms Saltarans. 

2. erindi; 4. vers sálms Saltarans.  

3. erindi; 5. – 7. vers sálms Saltarans. 

4. erindi; 8. vers sálms Saltarans. 

5. erindi; 11. – 12. vers sálms Saltarans. 

 

Hér á eftir verður tilgreint til hvaða versa í sálmi Saltarans Valdimar sækir efnivið sinn. eins 

og áður hefur veri nefnt þá sleppir hann alfarið að minnast á bölbænina í versum 5 – 9 og allt 

orðalag og innihald er mjög mildað. Valdimar er þó nokkuð trúr efni sálmsins og það er mikil 

alvara undirliggjandi í kveðskap hans.  

 

58. sálmur Saltarans: 2. – 3. Vers 

2 Talið þér í sannleika það sem rétt er 

þér guðir? 

Dæmið þér mennina með sanngirni? 

3 Nei, allir aðhafist þér ranglæti á jörðu, 

hendur yðar vega út ofbeldi.58 

58. sálmur Valdimars: Fyrsta erindi:  

Er rjettvísin rómsnjalla þögnuð, 

og rangindin hrekkvísu mögnuð? 

Er sanngirnin farin og flúin, 

og friður í ofríki snúinn?59 

                                                           
56

 Gunnlaugur A. Jónsson 1996, s. 108 – 109. 

57
 Þessi einfalda aðferð þróaðist við vinnslu ritgerðarinnar, þegar höfundur var að setja sig inn í efni sálmanna í 

Saltaranum og með hvaða hætti sr. Valdimar Briem nálgaðist þann efnivið. 
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58. sálmur Saltarans: 4. vers: 

4 Hinir illu eru frá móðurlífi viknir af  

leið,  

lygarar fara villir vegar frá 

móðurskauti.60 

58. sálmur Valdimars: Annað erindi:  

Er sannleikur horfinn úr hjarta,  

og hýsir það lygina svarta?  

Er guðleysið sagan sem gengur,  

er guð ekki kunnugur lengur?61 

 

58. sálmur Saltarans: 5. vers: 

 5 Eitur þeirra er eins og höggormseitur,    

þeir eru eins og dauf naðra, sem lokar           

 eyrunum ...62 

 

58. sálmur Valdimars: Þriðja erindi - línur 1 og 2:  

Hví byrgja menn aptur sitt eyra  

og ei vilja sannleikann heyra? 63 

 

 

58. sálmur Saltarans: 8. vers, 3. – 4. lína: 

8 ...miði hann örvum sínum á þá, þá hníga 

þeir,...64 

 

58. sálmur Valdimars: Fjórða erindi - 3. lína: 

gjör oddlausar örvarnar sáru65 

58. sálmur Saltarans:10. vers. 1. lína og 11. vers: 

11 Þá mun hinn réttláti fagna,... 

12 Þá munu menn segja: Hinn réttláti 

hlýtur þó ávöxt; 

það er þó til Guð, sem dæmir á 

jörðunni.66 

58. sálmur Valdimars: Fimmta erindi: 

Lát ranglætið rammeflda þagna 

og rjettlætið sigrinum fagna. 

Þín sannindi sjánleg gjörðu 

og sýn að þú dæmir á jörð.67 

 

Það skilur þó fyrst verulega á milli Saltarans og sálms Valdimars þegar kemur að 

bölbænunum, þar sem sálmaskáldið fagnar yfir þeirri hefnd sem hinir óguðlegu eiga í 

vændum. Hjá Valdimar er engar bölbænir að finna og alls ekki að hinn réttláti muni lauga 

fætur sína í blóði óguðlegra. Valdimar fer þá leið í tveimur síðustu erindum sálms síns að 

biðja til Guðs um að hann geri margsvíslegar birtingarmyndir illskunnar magnlausar og að 

                                                                                                                                                                                     
58

 Slm. 58:2 – 3.  

59
 Valdimar Briem 1898, s. 77. 

60
 Slm. 58:4. 

61
 Valdimar Briem 1898, s. 77. 

62
 Slm. 58: 5. 

63
 Valdimar Briem 1898, s. 77. 

64
 Slm. 58: 8. 

65
 Valdimar Briem 1898, s. 77. 

66
 Slm. 58: 11 – 12. 

67
 Valdimar Briem 1898, s. 77. 
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réttlætið fagni sigri yfir ranglætinu og ljóst verði að Guð einn dæmir á jörðu. Það má því segja 

að ysta umgjörðin í sálmi Valdimars, upphafs- og lokaversið séu í góðu samræmi við hliðstæð 

vers sálms Saltarans. Að öðru leyti eru sálmarnir tveir gjörólíkir. Valdimar sneiðir hjá 

bölbænunum og hvergi í sálmi hans er að finna gleði yfir hefndinni og frekar dapurlegu 

hlutskipti hinna óguðlegu.
68

 

  Það verður auðvitað að hafa í huga hver bakgrunnur Valdimars var, hann var kristinn 

maður, þjónn Guðs. Hans starf og hlutverk í lífinu var að boða trúna á hinn upprisna Jesú 

Krist og honum því ekki tamt að útbreiða reiði og hefndarboðskap, hvorki í ræðu né riti. Þegar 

sálmur hans er skoðaður út frá guðspjöllunum þá má alveg gera sér í hugarlund að hann horfi 

til dæmis til fjallræðunnar í Matt. 5: 6. ,,Sælir eru þeir, sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, 

því að þeir munu saddir verða“.
69

 Fræðimenn hafa einnig bent á þessi líkindi með 58. sálmi 

Saltarans og fjallræðunni með tillliti til þess að sálmaskáldið hungrar og þyrstir eftir réttlæti 

og biður til Guðs að hann felli dóm yfir hinum illu. Guð er ekki hlutlaus, hann dæmir og 

frelsar.
70

  

 

5. Kafli Sálmur 83 – „Guð, ver eigi hljóður“ 

 

83 Ljóð. Asafs – sálmur. 

2 Guð, ver eigi hljóður,  

ver eigi þögull og hald eigi kyrru fyrir,  

ó Guð! 

3 Því sjá, óvinir þínir gjöra hark,  

og hatursmenn þínir hefja höfuðið, 

4 þeir bregða á slæg ráð gegn lýð þínum,  

bera ráð sín saman gegn þeim er þú  

geymir. 

5 Þeir segja: ,,Komið, látum oss uppræta  

þá, svo að þeir séu ekki þjóð framar,  

og nafns Ísraels verði eigi framar  

minnst!“ 

6 Því að þeir hafa einhuga borið saman  

ráð sín,  

gegn þér hafa þeir gjört bandalag: 

7 Edómtjöld og Ísmaelítar,  

                                                           
68
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70
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Móab og Hagrítar, 

8 Gebal, Ammon og Amalek,  

Filistea ásamt Týrusbúum. 

9 Assúr hefir einnig gjört bandalag við  

þá  

og ljær armlegg sinn Lots- 

sonum. [Sela] 

10 Far með þá eins og Midían,  

eins og Sísera, eins og Jabín við  

Kísonlæk, 

11 þeim var útrýmt hjá Endór,  

urðu að áburði á jörðina. 

12 Gjör þá, göfugmenni þeirra, eins og  

Óreb og Seeb,  

og alla höfðingja þeirra eins og Seba og  

Salmúna, 

13 þá er sögðu: ,,Vér viljum kasta eign 

vorri á vengi Guðs.“ 

14 Guð vor, gjör þá sem rykmökk,  

sem hálmleggi fyrir vindi. 

15 Eins og eldur, sem brennir skóginn,  

eins og logi, sem bálast upp um fjöllin, 

16 svo skalt þú elta þá með ofviðri þínu,  

skelfa þá með fellibyl þínum. 

17 Lát andlit þeirra fyllast sneypu,  

að þeir megi leita nafns þíns, Drottinn! 

18 Lát þá verða til skammar og skelfast  

um aldur,  

lát þá sæta háðung og tortímast, 

19 að þeir megi komast að raun um, að þú  

einn heitir Drottinn,  

Hinn hæsti yfir allri jörðunni.71 
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Innihald og greining 

Myndmál þessa sálms er afar sterkt. Í honum eru tíu fjendur taldir upp sem ógna gjörvallri 

tilvist sálmaskáldsins og hans fólks. Sálmurinn, auk þess að innihalda bölbænina, er einnig 

bæn til Guðs um að hann skerist í leikinn og komi lýð sínum til hjálpar. 

 Í kristinni hefð er þessi sálmur oft túlkaður sem bæn um að óvinir snúi frá villu sinni á 

réttan veg. Bænin snýst ekki um persónulega fjendur sálmaskáldsins, heldur um óvinina sem 

kúga þjóð hans, nágranna og fjölskyldu. Hann biður þess að vald óvinarins verði brotið á bak 

aftur, vegna þjóðar hans og heiðurs Guðs.
72

   

 

83. 2 – 9: Ógn óvinarins 

Líkt og sálmur 58 er sálmur 83 harmljóð samfélagsins. Hann er bæn um frelsun undan oki 

óvinanna.
 73

 Sálmurinn hefst á örvæntingarfullri bón um hjálp
74

, 2. vers er bæn um það að 

Guð standi ekki aðgerðarlaus hjá þegar hætta steðjar að og vers 3 – 9 lýsa svo þessari hættu.
75

 

Það sem ógnar þjóðinni hvað mest eru ekki óvinir hennar heldur það að Guð er þögull 

áhorfandi á tímum hættu og örvæntingar. Þó svo að ákallið til Guðs sé sett fram með 

neikvæðum áherslum er Hann þó einnig beðinn um að tala til fólksins og veita því hjálp 

sína.
76

 Í sálminum er vitnað til orða fjendanna þar sem þeir virðast ætla að heyja vandlega 

skipulagt gjöreyðingarstríð.
77

 Sálmaskáldið lítur svo á að ógnin eigi rætur sínar í illsku heiðnu 

nágrannaþjóðanna, ekki í því að Ísraelslýður hafi syndgað. Sálmurinn gengur út á það að biðja 

Guð um að standa ekki aðgerðarlaus hjá þegar ógn steðjar að lýð hans. Hann er minntur á 

íhlutanir sínar í fortíðinni, þegar hann eyddi óvinum Ísraels.
78

 Fólkið er táknmynd tilvistar og 

máttar Guðs og þessir fyrrum fjendur sameinast nú um að ráðast gegn þjóð Guðs.
79

 

 

83. 10 – 19: Óvinirnir sigraðir 

Í versum 10 – 13 er þjóðin hughreyst með því að litið er til fortíðar til að sjá hvernig Guð 

hjálpaði henni fyrrum. En í versum 14 – 16 er áherslan aftur á nútíðina með afar ljóðrænum 
                                                           
72
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hætti þar sem Guð er sagður nálægur og honum er lýst sem náttúruhamförum; Hann er 

stormur, óvinirnir ryk, Guð er eldur og óvinirnir skógur, Guð er fellibylur. Vers 17 – 19 eru 

lykilvers sálmsins, sem útskýra hann. Þau gefa til kynna væntingar sálmaskáldsins til þessara 

hamfara. Skáldið vonar að eftir að óvinirnir hafi upplifað háðung og smán muni þeir snúa frá 

villu síns vegar og leita hins sanna Guðs og tilbiðja Hinn hæsta.
80

 Vers 10 – 16 eru þannig 

ákall til Guðs um að hann eyði óvinunum og vers 17 – 18 eru bölbænir, ósk um að óvinunum 

verði refsað.
81

 Sálmaskáldið biður þess að óvinirnir verði sigraðir líkt og Mídían var sigraður 

af Gídeon. Með tilltiti til þess að Guð sé ávallt hinn sami biður hann um hjálp Hans á ný. 

Sálmaskáldið er þess fullvisst að ein af grunnástæðunum fyrir því að óvinir vilja eyða Guðs 

lýð sé sú að þeir vilja taka land Hans sér til eignar. Guð er beðinn um að sýna að vald 

óvinanna sé óverulegt, það er mikið í augum fólksins en sálmaskáldið sér lengra og biður Guð 

um að grípa inn í  áður en fólkið tortímist eða veikist í trúnni.
82

 Sálmaskáldið vill í raun að 

Guð sýni réttlæti sitt þannig að óvinir Hans og Ísraels snúst til trúar á Guð.
83

 

 

Sálmur Valdimars Briem út af 83. sálmi Saltarans 

 

Ó, drottinn guð, hví þegir þú, 

er þínir fjendur geysa? 

Hví hægt um þig þú hefur nú, 

er hátt þeir merkið reisa? 

Hví lætur þú þá hafa hátt 

og höfði lypta sínu? 

Ó, sýn þú drottinn, sjálfs þíns mátt 

og sverði bregtu þínu. 

Þeir saman taka svika ráð,  

þeir sitja á lymskuráðum. 

Þeir segja fólk þitt muni máð 

úr manna tölu bráðum. 

Þeir saman koma sjer um fátt 

og sífellt lifa´ í stríði. 

Á eitt er þú sú óöld sátt:  

Að eyða þínum lýði. 

Ó, lækka hrokans feiknar fjöll,  

er fyrir sólu standa, 

og rógsins ský burt rek þú öll 

með reiðistorm þíns anda; 

ó, rek í burtu ryk það smátt, 

er röðul þinn vill hylja. 

Lát alla sjá þinn ógnarmátt 

og almáttuga vilja.84 

 

Segja má að sálmur sr. Valdimars sé bæn. Hann byrjar sálminn á því að spyrja þriggja 

spurninga þar sem hann veltir fyrir sér framgangi illskunnar í heiminum og hvers vegna Guð 

standi hljóður hjá. Þar næst kemur bæn til Drottins að hann sýni mátt sinn í verki. Í öðru 

erindi er Valdimar enn að velta fyrir sér illskunni og þá sérstaklega þeim sem leggja sífellt á 

ráðin um að herja á aðrar þjóðir og sameiningarmætti, ef svo mætti kalla, illskunnar. Sækjast 

sér um líkir! Þriðja og síðasta erindi sálmsins er hápunkturinn, þar fer sr. Valdimar með bæn 
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til Guðs um að hann hreki allar illar hugsanir og gjörðir burt úr mannlegu sinni og sýni það að 

Hann er sá sem  öllu ræður.   

Segja má að sálmur sr. Valdimars sé bænasálmur sem fylgir eftir örvæntingarfullu 

bænastefi sálmsins í Saltaranum. Myndin sem Valdimar málar upp fyrir lesandann 

endurspeglar þá þjáningu sem ljóðmælandinn upplifir vegna þagnar og aðgerðarleysis Guðs í 

aðsteðjandi hættu. Orðfærið í sálminum er sterkt og svipar þannig til orðfærisins í sálmi 

Saltarans og lesandanum fær ekki dulist að undir krauma sterkar tilfinningar. Tilfinningar sem 

tengjast ótta, reiði, óöryggi og ógn. Valdimar tekur einnig þá erfiðu tilfinningu; hrokann fyrir 

og þær tilfinningar og það atferli sem honum tengjast, eins og t.a.m. illmælgi, rógburður og 

valdsækni. En þessi atriði hafa í gjarnan í för með sér að sá sem verður fyrir barðinu á 

hrokafullri hegðun finnur oft til niðurlægingar. Er hætt við að margir geti samsamað sig 

þessum tilfinningum sem sr. Valdimar lýsir svo vel. 

Þrátt fyrir það að orðfæri Valdimars sé eins og raun ber vitni, þá er hann öllu mildari í 

orðavali en ljóðmælandinn í Saltaranum. En í þriðja og síðasta erindi sálms hans má finna 

vísanir í vers 13, 14 og 16, þar sem hann talar um ,,reiðistorm þíns anda“ sem feykir allri 

illsku á brott. Það mætti jafnvel líkja sálminum við prédikun þar sem umfjöllunarefnið eru 

þær mannlegu tilfinningar sem eru afsprengi reiðinnar og hvernig manneskjan getur tekist á 

við erfiðar aðstæður með Guðs hjálp. Guð, er í sálminum sýndur sem dómarinn, Hinn hæsti 

sem hrekur óvinina – reiðina – á burt og hefur allt vald á himni og jörðu.  

 

Samanburður 

Það má segja að Valdimar sé trúr efni sálms Saltarans fyrir utan það að hann sleppir alfarið 

bölbænunum í versum 10 – 12 og 17 - 18. Það er aðeins í 13. versi sem hann gæti hafa haft 

fyrirmynd að fyrstu 2 línunum í fjórða og síðasta erindi sálms síns. Verður það útskýrt nánar 

hér á eftir.   

Ysta umgjörð sálmsins er samsvarandi síðustu línunum í 83. sálmi Saltarans. Þar sem 

sálmurinn hefst á ákalli til Guðs um að hann svari bænum fólksins og svo í lokin þá er hann 

beðinn um að sýna það að hann einn er almáttugur.  

 

Tillaga að versaskiptingu í sálmi sr. Valdimars Briem út af 83. sálmi Saltarans: 

1. erindi; 2. - 3. vers  sálms Saltarans. 

2. erindi; 4. – 9. vers sálms Saltarans. 

3. erindi; 13., 14., 16. og 19. vers sálms Saltarans. 
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83. sálmur Saltarans: 2. – 3. vers: 

 2 Guð, ver eigi hljóður, 

ver eigi þögull og hald eigi kyrru fyrir,  

ó Guð! 

3 Því sjá, óvinir þínir gjöra hark  

og hatursmenn þínir hefja höfuðið,85,  

83.. sálmur Valdimars: Fyrsta erindi, 1. – 6. lína: 

Ó, drottinn guð, hví þegir þú, 

er þínir fjendur geysa? 

Hví hægt um þig þú hefur nú, 

hví lætur þú þá hafa hátt 

er hátt þeir merkið reisa? 

og höfði lypta sínu?
86

 

 

83. sálmur Saltarans: 4. – 9. vers: 

4 þeir bregða á slæg ráð gegn lýð þínum, 

bera ráð sín saman gegn þeim er þú 

geymir. 

5 Þeir segja: ,,Komið, látum oss uppræta 

þá, svo að þeir séu ekki þjóð framar, 

og nafns Ísraels verði eigi framar 

minnst!“ 

6 Því að þeir hafa einhuga borið saman 

ráð sín,  

gegn þér hafa þeir gjört bandalag: 

7 Edómtjöld og Ísmaelítar,  

Móab og Hagrítar, 

8 Gebal, Ammon og Amalek,  

Filistea ásamt Týrusbúum. 

9 Assúr hefir einnig gjört bandalag við  

þá  

og ljær armlegg sinn Lots- 

sonum. [Sela]87 

83. sálmur Valdimars: Annað erindi: 

Þeir saman taka svika ráð, 

þeir sitja á lymskuráðum. 

Þeir segja fólk þitt muni máð 

úr manna tölu bráðum.  

þeir saman koma sjer um fátt 

og sífellt lifa´í stríði. 

Á eitt er þó sú óöld sátt:  

að eyða þínum lýði.88 
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83. sálmur Saltarans: 13., 14., 16. og 19. vers: 

13 þá er sögðu: ,,Vér viljum kasta eign 

vorri á vengi Guðs.“ 

14 Guð vor, gjör þá sem rykmökk  

sem hálmleggi fyrir vindi. 

... 

16 svo skalt þú elta þá með ofviðri þínu 

skelfa þá með fellibyl þínum 

... 

19 að þeir megi komast að raun um, að þú 

einn heitir Drottinn 

Hinn hæsti yfir allri jörðunni.89  

83. sálmur Valdimars: Þriðja erindi: 

Ó, lækka hrokans feiknar fjöll, 

er fyrir sólu standa,  

og rógsins ský burt rek þú öll, 

með reiðistorm þíns anda;., 

ó, rek í burtu ryk það smátt, 

er röðul þinn vill hylja.  

Lát alla sjá þinn ógnarmátt,.  

og almáttuga vilja.90 

 
  

  

Þó svo að 13. versið fylgi í raun bölbæninni sem sett er fram í sálminum, þá má alveg lesa það 

sem vitnisburð um hroka, þann hroka að ætla sér að taka með ófrjálsri hendi landsvæði sem 

tilheyrir Guði og tortíma þjóð Hans og öllum ummerkjum um tilvist hennar og Guðs úr 

veraldarsögunni .
91

                

 Óbilandi trúartraust er sú tilfinning sem lesandinn skynjar við lestur 83. sálms 

Valdimars. Í þessum sálmi, líkt og í hinum tveimur sálmunum, sést hversu mikil áhrif kristin 

trú Valdimars hefur á kveðskap hans. Framsetning hans er miklu mildari sem og sá boðskapur 

sem hann vill koma á framfæri. Reiðin og örvæntingin er allsráðandi í sálmi Saltarans en 

Valdimar tekur annan pól í hæðina. Hann leggur áherslu á að Guð sýni öllum að hann sé Hinn 

hæsti, er almáttugur. Valdimar færir þennan sálm því ,,heim“ í þeim skilningi að hann lagar 

hann að sinni kristnu trú.  

 

6. Kafli. Sálmur 109 – „Þú Guð lofsöngs míns“ 

 

109 Til söngstjórans. Davíðssálmur 

Þú Guð lofsöngs míns, ver eigi hljóður, 

2 því að óguðlegan og svikulan munn  

opna þeir í gegn mér,  

tala við mig með ljúgandi tungu. 

3 Með hatursorðum umkringja þeir mig  

og áreita mig að ástæðulausu. 

4 Þeir launa mér elsku mína með  
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ofsókn,  

en ég gjöri ekki annað en biðja. 

5 Þeir launa mér gott með illu  

og elsku mína með hatri. 

6 Set óguðlegan yfir mótstöðumann  

minn,  

og ákærandinn standi honum til hægri  

handar. 

7 Hann gangi sekur frá dómi  

og bæn hans verði til syndar. 

8 Dagar hans verði fáir,  

og annar hljóti embætti hans. 

9 Börn hans verði föðurlaus  

og kona hans ekkja. 

10 Börn hans fari á flæking og vergang,  

þau verði rekin burt úr rústum sínum. 

11 Okrarinn leggi snöru fyrir allar eigur  

hans,  

og útlendir fjandmenn ræni afla  

hans. 

12 Enginn sýni honum líkn,  

og enginn aumkist yfir föðurlausu  

börnin hans. 

13 Niðjar hans verði afmáðir,  

nafn hans útskafið í fyrsta ættlið. 

14 Misgjörðar feðra hans verði minnst af  

Drottni  

og synd móður hans eigi afmáð, 

15 séu þær ætíð fyrir sjónum Drottins  

og hann afmái minningu þeirra af  

jörðunni 

16 sakir þess, að hann mundi eigi eftir að  

sýna elsku,  

heldur ofsótti hinn hrjáða og snauða  

og hinn ráðþrota til þess að drepa  

hann. 

17 Hann elskaði bölvunina, hún bitni þá á  

honum,  

hann smáði blessunina, hún sé þá fjarri  

honum. 

18 Hann íklæddist bölvuninni sem kufli,  

hún læsti sig þá inn í innyfli hans sem  

vatn  

og í bein hans sem olía, 
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19 hún verði honum sem klæði, er hann  

sveipar um sig,  

og sem belti, er hann sífellt gyrðist. 

 

20 Þetta séu laun andstæðinga minna frá  

Drottni  

og þeirra, er tala illt í gegn mér. 

21 En þú, Drottinn Guð, breyt við mig  

eftir gæsku miskunnar þinnar,  

frelsa mig sakir nafns þíns, 

22 því að ég er hrjáður og snauður,  

hjartað berst ákaft í brjósti mér. 

23 Ég hverf sem hallur skuggi,  

ég er hristur út eins og jarðvargar. 

24 Kné mín skjögra af föstu,  

og hold mitt tærist af viðsmjörsskorti. 

25 Ég er orðinn þeim að spotti,  

þegar þeir sjá mig, hrista þeir höfuðið. 

26 Veit mér lið, Drottinn, Guð minn,  

hjálpa mér eftir miskunn þinni, 

27 að þeir megi komast að raun um, að  

það var þín hönd,  

að það varst þú, Drottinn, sem gjörðir  

það. 

28 Bölvi þeir, þú munt blessa,  

verði þeir til skammar, er rísa gegn  

mér,  

en þjónn þinn gleðjist. 

29 Andstæðingar mínir íklæðist svívirðing,  

sveipi um sig skömminni eins og  

skikkju. 

 

30 Ég vil lofa Drottin mikillega með  

munni mínum,  

meðal fjölmennis vil ég vegsama hann, 

31 því að hann stendur hinum snauða til  

hægri handar  

til þess að hjálpa honum gegn þeim er  

sakfella hann.92 
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Innihald og greining 

Myndmál þessa sálms er afar sterkt, þarna er djúp örvænting og sorg tjáð á lifandi hátt. 

Sálmurinn er ákall til Guðs um að hann komi til hjálpar, að hann standi ekki þögull hjá. Ólíkt 

hinum sálmunum tveimur sem hefur verið fjallað um hér á undan þá er sálmur 109 flokkaður 

sem harmsálmur einstaklings.
93

 Það sem veldur því að þessi sálmur hefur sérstöðu innan 

sálmasafnsins er hin langa bölbæn sem hann inniheldur, vers 6 – 19, en  sú biturð sem þar 

kemur fram gerir það að verkum að sálmurinn er sjaldan notaður í kennslu og prédikun.
94

  

Bölbæn eins og sú sem birtist í 9. versi ,,Börn hans verði föðurlaus og kona hans 

ekkja“
95

 og  í 13. versi ,, Niðjar hans verði afmáðir, nafn hans útskafið í fyrsta ættlið.“
 96

 falla 

vitaskuld mjög illa að þeim kærleiksboðskap sem kennimenn kristninnar hafa löngum talið 

grundvallarþátt í kristinni boðun. Bent hefur verið á að sem sárabætur fyrir það hversu lítt 

hrifnir menn hafa verið af þessum sálmi þá hafi hann fengið uppreisn æru á þann hátt að hann 

spegli þjáningar Krists.
97

 Við lestur sálmsins kemst lesandinn ekki hjá því að skynja 

örvæntinguna og reiðina sem skín í gegnum textann.  

 

109. 2 – 5: Þjáningar mannsins og þögn Guðs 

Sálmur 109 hefur öll dæmigerð einkenni þess að flokkast sem harmsálmur einstaklings.
98

 Það 

sem þó er einstakt í þessum sálmi er að þar er ekki að finna umkvörtun þar sem Guð er 

ávarpaður í 2. pers. (þú).
99

  

Líkt og í sálmi 83 hefst sálmur 109 á ákalli til Guðs um að hann standi ekki þögull hjá 

þegar neyðin sækir að
100

 en ljóðmælandinn sér neyð sína sem afleiðingu þagnar Guðs, eitt orð 

frá honum myndi breyta öllu.
101

 Úti í samfélaginu er fólk sem setur fram falskar ásakanir og 

fer fram með reiði. Ljóðmælandinn upplifir sig sem óvin fyrrum vina sinna, góðvild hans og 

bænum er hafnað, hann upplifir djúpan persónulegan sársauka
102

 hann heldur fram sakleysi 
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sínu
103

 en er algjörlega varnarlaus.
104

 Þær umkvartanir sem eru settar fram í sálminum beinast 

gegn nokkrum einstaklingum sem eru illir, svikulir, lygarar, fullir af hatri, árásargjarnir og 

vondir, þeir gera líf ljóðmælandans ömurlegt og Guð er algjörlega þögull.
105

 Í versum 2 – 3 er 

persónueinkennum óvinanna lýst, í versum 3 – 4 er lögð áhersla á orð þeirra gegn 

ljóðmælandanum og í versi 5 leggur ljóðmælandinn áherslu á að þeir launi elsku hans með 

hatri.
106

 Sálmurinn er bæn þess sem þjáist mjög, fólk hefur logið upp á hann og spýr hatri, á 

meðan að ljóðmælandinn biður fyrir þeim, vers 4 – 5.
107

 Það sem brennur mest á honum er að 

Guð sýni réttlæti sitt. Jafnframt setur ljóðmælandin það í hendur Guðs að hefna fyrir þetta 

óréttlæti.
108

  

 

109.6 – 19: Fórnarlamb rógburðar og illmælgi 

Í þessum versum er líkt og ljóðmælandinn sé fyrir rétti, og tilgangur réttarhaldsins sé að koma 

honum fyrir kattarnef. Til þess að það megi verða beita óvinirnir óréttlæti og fara með falskan 

vitnisburð. Það sem gerir hatur þeirra svo djöfullegt er að bölbæn þeirra er byggð upp eins og 

bæn til Guðs.
109

  

Lykilatriði í því að skilja þennan sálm er að greina hvort að ljóðmælandinn sé að bölva 

óvini sínum eða hvort, eins og margir fræðimenn nú á dögum halda, að ljóðmælandinn sé að 

vitna í þær bölbænir sem óvinir hans fara með í hans garð. Það eru nokkur atriði hinu 

síðarnefnda í hag. Vers 6 – 19 virðast því vera tilvitnun í orð óvina ljóðmælandans gegn 

honum.
110

 Bent hefur verið á að eðlilegast sé að lesa þessi vers þannig að þau séu orð 

ljóðmælandans sjálfs og það sé nauðsynlegt að lesa þau í því samhengi að þarna sé um að 

ræða tilfinningalega útrás manneskju sem er fórnarlamb rógburðar og fær engin svör frá Guði 

í neyð sinni. Orðfæri versa 6 – 15 er líklega ekki uppfinning ljóðmælandans heldur er þetta 

orðfæri sem var notað á þessum tíma í rituðu orði til að óska óvinun ills. Það skyldi því lesa 

þessi vers með þann menningarlega bakgrunn í huga að slíkt orðfæri og tungutak var ekki 
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óalgengt þegar menn færðu fram illar óskir.
111

 Vers 6 – 7 tjá þá ósk ljóðmælandans að 

skjólstæðingar hins óheiðarlega lögfræðings verði sakfelldir fyrir rétti. Vers 8 – 12 tjá 

grimmilegar óskir um dauða óvinarins, að fjölskylda hans þjáist og engin verði eftir til að 

sinna börnum hans.
112

 Venjulega hefði munaðarlausum börnum verið sýnd meðaumkun, en 

ekki í þessu tilfelli. Það að eiga enga afkomendur var álitin mikil hneisa í Ísrael til forna og 

það að ættarnafnið væri þurrkað út með þessum hætti þýddi að ættin var ekki lengur til.
113

 

Vers 13 – 15 láta í ljós þá ósk að óvinurinn falli í gleymsku og í versi 16 koma ástæðurnar 

fyrir því að svo ofbeldisfullar óskir eru settar fram,
114

 en óvinurinn var alræmdur fyrir að fara 

illa með og vanrækja þá sem á aðstoð þurftu að halda og jafnvel stuðla að dauða þeirra sem 

hefði átt að vernda og næra.
115

 Og loks í versum 17 – 19 er lagt til að óvinirnir fá að bragða á 

eigin meðulum.
116

 Jafnvel hefur áhrifum bölvunarinnar verið líkt við það þegar olíu og vatni 

er hellt yfir líkamann,
117

 en þessi efni næra hann allajafna,
118

 þá smjúgi bölvunin inn að innsta 

kjarna, og að einnig hafi bölvunin verið séð sem klæði, girt með belti, sem umvafði þannig 

einstaklinginn.
119

 Þegar bölbæn er notuð sem vopn gegn öðrum þá verður sá eini fyrir 

óbætanlegu tjóni sem beitir því vopni.
120

 

 

109. 20 – 31: Staðföst ást Guðs og tvölföld bón ljóðmælandans  

Staðföst ást Guðs er miðpunkturinn í síðasta hluta sálmsins. Þessi hluti sálmsins inniheldur 

tvöfalda bón, annars vegar óskir varðandi óvini ljóðmælandans og hins vegar óskir varðandi 

hann sjálfan.
 121

 Í versi 21 er Guð beðinn um að breyta við ljóðmælandann eftir gæsku 

miskunnar sinnar.
122

 Vers 22 – 25 innihalda umkvartanir
123

 þar sem sá sem biður þessarar 

                                                           
111

 Limburg 2000, s. 376. 

112
 Limburg 2000, s. 377. 

113
 Harman 1998, s. 359. 

114
 Limburg 2000, s. 377. 

115
 Harman 1998, s. 359. 

116
 Limburg 2000, s. 377. 

117
 Harman 1998, s. 359. 

118
 Bækgaard Thomsen 1999 (II), s.188. 

119
 Harman 1998, s. 359. 

120 Bækgaard Thomsen 1999 (II), s. 188. 

121
 Limburg 2000, s. 377. 

122
 Slm. 109: 21. 

123
 Limburg 2000, s. 377. 



28 
 
 

bænar þjáist bæði líkamlega og andlega, er fátækur og snauður og upplifir mikin sársauka í 

hjarta sínu,
124

 er niðurlægður
125

 og finnst sem ævi hans sé að renna sitt skeið á enda. Líf 

ljóðmælandans er líf sem er sveipað skugga, er einskis virði líkt og líf engisprettunnar sem er 

álitin plága. Sá sem biður er veikur, fölur og rýr af föstu,
126

 það er reyndar ekki ljóst hvort 

ljóðmælandinn fastar af eigin hvötum til að styrkja sig í bænum sínum, hvort hann er 

þvingaður til þess eða hvort að ótti hans kemur í veg fyrir að hann geti borðað.
127

  

 Önnur tvöföld ósk eða bæn er færð fram í versum 26 – 29. Í fyrri bæninni biður 

ljóðmælandinn til Guðs að hann hjálpi og liðsinni sakir elsku sinnar og seinni bænin er ósk 

um að skömm falli yfir óvini hans.
 128

 Vers 27 – 29 er bölbæn þess efnis að óvinunum verði 

refsað.
129

 Endir sálmsins er dæmigerður fyrir harmsálma þar  sem því er heitið að lofa Guð í 

söfnuðinum
130

 þegar hann hefur lokið við að refsa óvinunum.
131
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Sálmur sr. Valdimars Briem út af 109. sálmi Saltarans. 

 

Ei sit þú lengur, herra, hjá, 

er hjer þinn vinur berst. 

Nú sækja margir illir á, 

jeg einn gegn mörgum verst. 

Rís upp og hjálp mjer hrelldum tjá, 

því hjer jeg annars ferst. 

Ó, lát þinn mikla máttinn sjá, 

í málið þegar skerst. 

Jeg hníga verð sem visin jurt, 

er veður niður slær, 

jeg fýk á burt sem fysið þurt, 

er feykir minnsti blær; 

sem langur skuggi lið jeg burt, 

er ljómar sólin skær. 

En samt hef jeg með sönnu spurt, 

að sífellt þú ert nær. 

 

 

Þeir hata mig, án saka samt, 

hið sanna vitna ber: 

Mjer þeim að gjöra gott var tamt,  

þeir guldu hatur mjer. 

Því mjer er nú í geði gramt; 

já, geði næst mjer er, 

að þeir -- og ei af skornum skammt -- 

til skammar verði sjer. 

Ó, herra guð, mín hjálpin trú, 

sem heitt og títt jeg bað. 

Þótt bölvi þeir, þá blessa þú, 

gef blóm í þyrna stað. 

Lát mína fjendur finna nú 

og fá að komast að: 

Frá þjer var hjálp og huggun sú; 

þú, herra, gjörðir það. 132 

 

Það er áhugavert að skoða hvernig sr. Valdimar yrkir út af Saltaranum í þessum sálmi. Eins 

og fram hefur komið þá er sálmur 109 lengstur þeirra sálma sem var tekinn út úr tíðagjörð 

kaþólsku kirkjunnar árið 1970. Bölbænin sem þar er sett fram er mjög löng og vægast sagt 

afar kjarnyrt. 

Það má segja að sálmur sr. Valdimars falli undir það að vera bæn. Í kveðskap sínum 

fylgir Valdimar bænastefi sálms Saltarans eftir og sálmur hans endurómar þá örvæntingu og 

reiði sem kemur fram í orðum ljóðmælandans í Saltaranum. Myndmál sálms Valdimars er 

sterkt. Hann málar þessar miklu tilfinningar sem bærast í hjarta þess örvæntingarfulla og reiða 

með blöndu af mildum og sterkum orðum. Lesandinn kemst ekki hjá því að skynja þessar 

djúpu tilfinningar sem liggja í orðunum. Tilfinningar  eins og; reiði, örvænting, ótti, óttinn við 

dauðann, hræðsla, vonleysi og að líða eins og fórnarlambi svika eru m. a. þær tilfinningar sem 

koma fram í sálmi sr. Valdimars. En allt er það þó með mildara móti en í sálminum sem hann 

yrkir út af. Hann lýsir einnig líkamlegri vanlíðan þar sem líkaminn er algjörlega að þrotum 

kominn og allur styrkur nánast horfinn úr kroppnum. Þessar lýsingar á bæði andlegum og 
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líkamlegum sársauka þekkja margir að einhverju leyti, annað hvort á sjálfum sér eða öðrum, 

og geta því samsamað sig þeim.   

Sálmurinn líður áfram hjá sr. Valdimar í gegnum þennan hafsjó tilfinninga og endar 

svo í síðasta versinu í fullvissu um það að Guð er ávallt nálægur og ekkert fær brotið þann 

niður sem á sanna og hreina trú í hjartanu. Segja má að boðskapur sálms sr. Valdimars sé 

kærleiksboðskapur sem gengur m.a. út á það að biðja fyrir óvinum sínum og sýna öllu og 

öllum það að sá sem býr yfir óbilandi trúartrausti á Drottinn getur staðið keikur frammi fyrir 

hverri raun.  

 

Samanburður 

Það er fróðlegt að bera sálm sr. Valdimars saman við sálm Saltarans og skoða efnistökin. 

Fyrir það fyrsta þá sneiðir hann nær alfarið hjá bölbænunum í versum 6 – 19.  

 

Tillaga að versaskiptingu í sálmi sr. Valdimars Briem út af 109. sálmi Saltarans: 

1. erindi; 2. - 3. vers sálms Saltarans. 

2. erindi; 4. – 5. vers sálms Saltarans, 7. og 8. lína sálms sr. Valdimars: vers 28 – 29. 

3. erindi; 20. – 25. vers sálms Saltarans. 

4. erindi; 26. – 31. vers sálms Saltarans. 

 

Valdimar er nokkuð trúr þeim versum sálmsins sem hann velur sér að yrkja út af. En 

innihaldið er mildað og lítið fer fyrir bölbænum hjá honum, en það er í samræmi við það sem 

hann gerir annars staðar, þ.e. að sneiða hjá bölbænum eins og honum framast er unnt. 

 

109. sálmur Saltarans: 2. - 3. vers: 

 2 því að óguðlegan og svikulan munn  

opna þeir í gegn mér,  

tala við mig með ljúgandi tungu. 

3 Með hatursorðum umkringja þeir mig 

og áreita mig að ástæðulausu. 133 

109. Sálmur Valdimars: fyrsta erindi, 3. – 4. lína: 

Nú sækja margir illir á, 

jeg einn gegn mörgum verst.134 
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109. sálmur Saltarans: 4. – 5. og  

28. – 29. vers: 

4 
Þeir launa mér elsku mína með 

ofsókn, 

en ég gjöri ekki annað en biðja. 

5 Þeir launa mér gott með illu 

og elsku mína með hatri.135 

... 

28 Bölvi þeir, þú munt blessa, 

verði þeir til skammar, er rísa gegn 

mér,  

en þjónn þinn gleðjist. 

29 Andstæðingar mínir íklæðist svívirðing, 

sveipi um sig skömminni eins og  

skikkju.136 

109. sálmur Valdimars: Annað erindi,  

1. - 4. og 7. - 8. lína: 

Þeir hata mig, án saka samt, 

hið sanna vitna ber:  

Mér þeim að gjöra gott var tamt,  

Þeir guldu hatur mjer.137  

 

 

að þeir -- og ei af skornum skammt --  

til skammar verði sjer. 138 

 

109. sálmur Saltarans: 23. vers: 

23 
Ég hverf sem hallur skuggi, 

ég er hristur út eins og jarðvargar.139 

109. sálmur Valdimars: Þriðja erindi, 5. og 6. lína:  

sem langur skuggi líð jeg burt, 

er ljómar sólin skær.140 

 

109. sálmur Saltarans: 28. og  

30. – 31. vers: 

28 Bölvi þeir, þú munt blessa, 

verði þeir til skammar, er rísa gegn  

mér,  

en þjónn þinn gleðjist. 141 

... 

30 Ég vil lofa Drottin mikillega með 

munni mínum 

meðal fjölmennis vil ég vegsama hann,  

31 því að hann stendur hinum snauða til 

hægri handar  

til þess að hjálpa honum gegn þeim er  

sakfella hann.142 

109. sálmur Valdimars: Fjórða erindi, 

 3. og 5. – 8. lína: 

Þótt bölvi þeir, þá blessa þú,143 

 

 

 

 

Lát mína fjendur finna nú 

og fá að komast að: 

frá þjer var hjálp og huggun sú; 

þú, herra gjörðir það.144 
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Það sem skín hvað sterkast í gegn í sálmi sr. Valdimars út af 109. sálmi Saltarans er óbilandi 

trúartraust hans og hans kristna trú á hinn kærleiksríka og miskunnsama Guð. Orð Valdimars í 

lokaerindinu ,,þótt bölvi þeir, þá blessa þú, / gef blóm í þyrna stað“ gætu staðið sem 

samnefnari fyrir þá heimfærslu eða aðlögun sem greina má í sálmi hans, þ.e. aðlögun 

boðskapar sálmsins að kristinni trú hans. Nálgun hans á sálminum og efnistök eru að hluta til 

þau sömu og hjá ljóðmælandanum í Saltaranum: báðir lýsa þeir mikilli neyð og örvæntingu en 

Valdimar er notar öllu mildara og hlýrra orðalag í sínum sálmi. Þrátt fyrir að hann tjái gremju 

sína, sú eina illa ósk sem kenna mætti við bölbæn  er að finna í 5. – 8. ljóðlínu í 2. erindi í 

sálmi sr. Valdimars þar sem hann óskar þess að hatursmenn hans verði sér til skammar sbr.: 

 

Því mér er nú í geði gramt; 

já geði næst mjer er, 

að þeir -- og ei af skornum skammt --  

til skammar verði sjer.145  

 

Eins og rakið er hér að framan, þá er orðfærið í sálmi sr. Valdimars með mildara yfirbragði en 

sálmur Saltarans. Segja má að sálmur Valdimars boði umfram allt kærleika, huggun og náð. 

 

Niðurstöður 

 

Hér hefur verið fjallað um sr.Valdimar Briem og kveðskap hans út af þremur sálmum 

Saltarans, sálmum sem allir innihalda kjarnyrtar bölbænir og hafa því verið teknir út úr 

tíðagjörð í kristinni hefð. Valdimar leitast þar við að milda hinn harðneskjulega boðskap sem 

er fluttur í sálmunum. Hann reynir ýmist að ,,kristna“ hann eða þá að hann sniðgengur 

boðskapinn nær algerlega.  

Það sýnir sig strax við lauslega skoðun að í þeim sálmum sem hafa að geyma bölbænir 

gegn óvinum fer Valdimar mjög frjálslega með textann og hann sniðgengur oft að mestu eða 

jafnvel alveg þau atriði sem ekki falla að trú hans. Hann sleppir því yfirleitt að minnast á 

illgjörðarmenn þá og óvini sem eru svo fyrirferðarmiklir í sálmum Saltarans. Hann sleppir 
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yfirleitt nöfnum á persónum og sögustöðum úr Gamla testamentinu þótt frá því séu að 

sjálfsögðu undantekningar. Valdimar sneiðir mjög víða hjá reiði Guðs þegar það stef kemur 

fyrir í þeim sálmum sem hann yrkir út af. Þegar hann notar þetta stef í sálmum sínum þá 

leggur hann undantekningalítið áherslu á að náð Guðs og miskunn sé meiri.
146

  

Sálmur 58 í Saltaranum hefur t.d. að geyma margvíslegar bölbænir og þar er fagnað 

yfir þeirri hefnd sem óvinirnir eiga  í vændum. Valdimar breytir þessu í bæn til Guðs um að 

hann geri margvíslegar birtingarmyndir illskunnar magnlausar.
 147

 Það hefur verið sterk 

tilhneiging innan kirkjunnar að sneiða hjá efni sem inniheldur neikvæðan boðskap.
148

 Öll þau 

vers og sálmar sem hafa verið tekin út úr tíðagjörðinni vísa til óvina ljóðmælandans sem eru 

einnig álitnir óvinir Guðs.
 149

 Í kristinni hefð er sálmur 58 oft túlkaður sem bæn um að óvinir 

snúi frá villu sinni á réttan veg. Bænin snýst ekki um persónulega fjendur sálmaskáldsins, 

heldur um óvinina sem kúga þjóð hans, nágranna og fjölskyldu. Hann biður þess að vald 

óvinarins verði brotið á bak aftur. Vegna heiðurs þjóðar hans og heiðurs Guðs. Þetta er ekki 

endilega svo ókristileg bæn eftir allt saman, Kristur kennir okkur að biðja og þar með að bjóða 

öllum hlutdeild í frelsuninni. En þeir sem óska Guði og þjóð hans dauða eru sjálfir dæmdir til 

að lúta í lægra haldi.
150  

Í 83. sálmi sr. Valdimars endurspeglst sú örvænting sem ljóðmælandinn í Saltaranum 

tjáir, auk þess má gera ráð fyrir að hann sem kirkjunnar þjónn hafi myndað hugreningartengsl 

við sálminn út frá krossdauða og pínu Jesú Krists. Fræðimenn hafa bent á að í kristinni hefð er 

sálmur 83 oft notaður á föstudaginn langa, þar sem hann er túlkaður sem bæn um að óvinirnir 

snúi frá villu síns vegar.
151

 Sumir vilja meina að það megi líta á ljóðmælandann, sem er 

umkringdur óvinum, sem Krist á krossinum.
152

 Sálmurinn tjáir gríðarlega örvæntingu og 

erfiðar aðstæður.
153

 Kristinn lesandi gæti átt í erfiðleikum með að umbera þetta orðfæri sem 

gengur út á dauða og eyðileggingu, enda kristnum mönnum ekki tamt að færa slíkar óskir 

fram. Það sem þarna skiptir máli, og hver sá sem les hlýtur að skynja og skilja, er að Guð 

stendur þögull hjá eða er fjarverandi. Til að tengja við þennan sálm gæti kristin manneskja 
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beðið bænar á þessa leið: Ó Guð, rjúfðu þögn þína, ekki standa þögull og rólegur hjá þegar 

neyð og hætta sækir að.
154

 Þessi atriði endurspeglast í sálmi sr. Valdimars.  

Segja má að í sálmi 109 hjá sr. Valdimars megi vel greina þá örvæntingu og neyð sem 

sálmur Saltarans skýrir frá. Hjá sr. Valdimar má vel setja þessa örvæntingu í samband við 

hans eigin lífsreynslu allt frá barnæsku. Í þessu samhengi má einnig skoða fyrrnefndar 

náttúruhamfarir, sem eiga sér stað í samfélagi þar sem fólkið hefur lifað af landinu, við 

misjöfn kjör, og á allt sitt undir því sem jörðin gefur. Því má sjá þennan sálm sem ákall til 

Guðs að hann sjái aumur á hjörð sinni og leiði allt til farsælla lykta. 

Viðhorf Gamla testamentisins og Nýja testamentisins til óvina er ólíkt og sálmur 109 

inniheldur engan kærleiksboðskap. Það sem hann aftur á móti vitnar um er hið mannlega eðli: 

það er nánast ógerlegt að elska óvini sína. Þessi sálmur er því kannski fyrst og fremst bæn um 

hjálp og ábending til lesandans um að bænir skuli umfram allt vera færðar fram af heiðarleika. 

Ef að manneskjan er heiðarleg frammi fyrir Guði þá getur hann hjálpað henni. 

Ljóðmælandinn leggur allt í Guðs hendur, sem er það sama og segja; Verði þinn vilji.
155

  

Það orðfæri sem sálmarnir, sálmasafnið í heild sinni, tjá er orðfæri heiðarleikans, (e. 

honest to God language) þeir tjá raunverulegar tilfinningar fólks í hinu venjulega lífi, lífi sem 

er laust við alla andlega og trúarlega tilgerð. Sálmarnir mæta okkur í allri okkar mennsku og í 

þeim aðstæðum sem við búum í og við. Þær beiðnir sem lagðar eru fram í sálmunum í garð 

óvinanna gefa okkur tækifæri til þess að veita óheflaðri og oft huldum hluta okkar útrás, þeim 

hluta sálar okkar sem fellur ekki undir þau trúar og siðferðislegu viðmið sem við höfum í 

heiðri þegar allt leikur í lyndi.
156

 

 Segja má að sálmar sr. Valdimars Briem endurspegli þessa hugsun, þó svo að hann sé 

talsmaður kærleika og náðar þá endurspegla þeir líka mannlegar tilfinningar eins og t.d. reiði, 

gremju, ótta, kvíða og örvæntingu. Þetta eru allt tilfinningar sem manneskjur á öllum öldum 

hafa glímt og glíma við. En lokaáherslan hjá sr. Valdimar líkt og hjá ljóðmælandanum í 

Saltaranum er alltaf á Guð sem þann sem öllu ræður.      

Það er einnig áhugavert að skoða sálma sr. Valdimars út frá jarðskjálftahrinunum sem 

gengu yfir byggðir Suðurlands sumarið 1896, en Valdimar skrifaði einmitt mjög greinargóða 
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lýsingu á þessum atburðum í greininni ,,Jarðskjálftasumarið 1896“.
157

 Suðurlandsskjálftinn 

reið yfir tveimur árum áður en Valdimar gaf Davíðssálmana út, einmitt þegar hann var að 

vinna að því að yrkja þá. Þessum náttúruhamförum fylgdu miklir erfiðleikar fyrir margt fólk 

og það hefur eflaust sett mark sitt á hann bæði sem fórnarlamb og sálusorgara. Má allt eins 

gera ráð fyrir að hann hafi fengið útrás í kveðskap sínum, enda eflaust margt sem fer af stað í 

mannssálinni þegar slíkt dynur yfir. Þó að sálmar Valdimars endurómi vissulega sálma 

Saltarans þá má skynja að undir liggi það áfall sem fólk verður fyrir þegar slíkar 

náttúruhamfarir eiga sér stað, og áminning um það að Guð stýrir öllu í heimi hér, hann ræður 

yfir vindi, vötnum og náttúrunni allri.  

 

Lokaorð 

 

Í þessari ritgerð var fjallað um sr. Valdimar Briem prest og sálmaskáld á Stóra – Núpi í 

Gnúpverjahreppi. Byrjað var á að stikla á stóru í æviferli hans, en hann upplifði ýmsar 

hörmungar um ævina sem eflaust hafa sett mark sitt á hann. Þar næst var fjallað um 

fræðigreinina Áhrifasaga Saltarans og svo um Saltarann sjálfan. 

Hvað fræðigreininni Áhrifasaga Saltarans viðkemur þá er ljóst að Saltarinn hefur 

verið, er og mun eflaust verða mönnum hugstæður um aldir. Það að sr. Valdimar Briem skyldi 

ráðast í það verk að yrkja sálma út af öllum 150 sálmum Saltarans og gefa út árið 1898 í 

bókinni Davíðs sálmar í íslenzkum sálmabúningi er þýðingarmikið. Bæði sem framlag til 

fyrrnefndrar fræðigreinar og síðast en ekki síst þá eru sálmar hans mikilvægt framlag til 

íslenskrar kirkjumenningar. Valdimar gerði þarna tilraun til þess að flytja sálma Saltarans inn 

í samtíma sinn og gefa þannig lesendum færi á að tengja sig við þennan forna trúar – og 

menningararf gyðinga sem kristnir menn hafa síðan deilt með þeim allt síðan í frumkirkjunni.     

Höfuðviðfangsefni ritgerðarinnar var að kanna hvernig sr. Valdimar fer með bölbænir 

í þremur af sálmum Saltarans. Rannsóknarspurningin sem var lagt upp með var þessi: Hvernig 

fer Valdimar Briem með bölbænirnar sem birtast í sálmum 58, 83 og 109? Leitast hann við að 

milda boðskap sálmanna, jafnvel sniðganga það sem lætur verst í eyrum kristins kennimanns 

eða skiptir það hann meira máli að halda sig sem næst þeim textum sem ort er út af? 

Það er óhætt að segja að Valdimar hafi mildað boðskap sálmanna nokkuð. Hann 

sneiðir af bestu getu hjá bölbænunum sem birtast í sálmum Saltarans, enda samræmdist það 
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ekki hans kristnu trú að hafa slíkt í frammi hvorki fyrir sjálfum sér eða öðru fólki. Það má 

segja að sr. Valdimar hafi verið trúr þeim versum sálma Saltarans sem hann valdi sér að yrkja 

út af. Boðskapur sálma hans og sálma Slatarans hans er jafnan sá sami: Guð er hinn hæsti, sá 

sem öllu ræður, almáttugur, dæmir á jörðu og kemur þjóð sinni til bjargar. 

 Eins og kom fram hér í þessari ritgerð þá upplifði Valdimar þá þungu raun að missa 

foreldra sína ellefu ára gamall, verða í kjölfarið viðskila við systkini sín og allt sem hann 

þekkti  og takast á hendur hættulegt ferðalag suður yfir heiðar til að setjast að hjá föðurbróður 

sínum sr. Jóhanni Kristjáni Briem presti í Hruna. Síðan urðu hann og kona hans frú Ólöf 

Briem fyrir þeirri sorg að missa eldri son sinn, Jóhann Kristján, átján ára gamlan. Ýmislegt 

dundi því yfir í lífi hans og þeirra hjóna.    

Þær náttúruhamfarir sem dundu yfir sumarið 1896, sem hann lýsir í greinni 

,,Jarðskjálftasumarið 1896“, hafa eflaust sett mark sitt á Valdimar, bæði sem einstakling og 

sálusorgara. Þegar horft er til hugtaksins „heimfærsla“ má alveg gera sér í hugarlund að þessi 

lífsreynsla hafi haft áhrif á kveðskap Valdimars. Í þessum þremur sálmum sem hér voru til 

skoðunar er hann að yrkja um erfiðar tilfinningar og gerir það hann af næmni og hlýju. Segja 

má að hann nái að færa efni þessara þriggja sálma inn í samtíma sinn með því að tala um 

þessar tilfinningar, þó að hann sleppi nær alfarið bölbænunum og breyti sálmunum frekar í 

bænir um miskunn, þá má alveg skynja að það kraumar meira undir niðri, sem kannski hefur 

vakið forvitni einhverra lesenda.  

 Titill þessarar ritgerðar ,,Þótt bölvi þeir, þá blessa þú, gef blóm í þyrna stað“ er sóttur í 

síðasta erindi sálms 109 hjá sr. Valdimar. Má segja að í þessum línum kristallist sá boðskapur 

og sú trú sem hann átti og vildi svo gjarnan miðla til samferðarmanna sinna. 
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