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Goda tolkar eller översättare 
utmärks av att de helt underord-
nar sig vad talaren eller boken vill 
säga. Kritik eller omtolkningar 
hör inte hemma i översättningen. 
Det är vad talaren eller boken 
verkligen säger och håller för sant 
som ska föras vidare så noggrant 
det bara går. Anpassningar till 
tidsandan eller vad människor 
anser vara rimligt eller möjligt 
hör inte hemma i översättningen 
eller dess noter. Detta gäller också 
i hög grad Bibeln.

Om man i utgångsläget avvisar 
Gud som en levande verklighet, 
om man inte ser hans ingripan-
den i historien som verkliga hän-
delser inför en mängd ögonvitt-
nen, då blir det man översätter 
inte historisk sanning. Ofta tillfo-
gas en not om att det är fråga om 
en förvetenskaplig trostolkning 
eller myt (mer om detta senare i 
denna artikelserie).

Bibelns böcker gör mycket tyd-
ligt anspråk på att vara undervis-
ning från Gud, inte bara om Gud. 
De innehåller inte människotan-
kar och mänskliga synsätt, utan 
vad Gud uppenbarat om män-
niskans syndfullhet och vad han 
gjort och gör för att rädda henne. 
”Mina tankar är inte era tankar, 
och era vägar är inte mina vägar, 
säger HERREN” (Jes 55:8). Tolkar 
man bibeltexten som resultatet 
av vad människor i sin begräns-
ning förmått tänka ut om Gud 

och inte undervisning från Gud, 
färgas översättningen av denna 
bibelsyn.

Profeterna bakom GTs böcker 
talade och skrev på Guds vägnar 
som Guds mun (se t ex Jes 1:20, 
40:5 och 58:14). De förmedlar vad 
Gud uppenbarat för dem, vad de 
sett och hört från honom. Det-
samma gäller apostlarna i NT: 
”Det vi har hört, det vi med egna 
ögon har sett, det vi har skå-
dat och rört med våra händer, 
om detta vittnar vi: Livets Ord” 
(1 Joh 1:1). Deras vittnesbörd är 
”inga utstuderade myter” (2 Pet 
1:16).

Falska profeter däremot ”pro-
feterar efter sitt eget hjärta”, ”föl-
jer sin egen ande utan att ha 
sett något” (Hes 13:2-3). Apost-
larna var utsedda av Jesus för 
att bevittna uppfyllelsen av GT:s 
frälsningslöften. De var ”ögon-
vittnen” till människans enda 
och sanna frälsning och seger 
över döden genom Messias fräls-
ningsgärning och segerrika upp-
ståndelse. ”Den som lyssnar till 
er lyssnar till mig, och den som 
förkastar er förkastar mig”, säger 
Jesus om apostlarna (Luk 10:16).

När kulturdepartementets bibelö-
versättning, som blev Bibel 2000, 
började förberedas i mitten av 
1960-talet, framgick det tydligt av 
de förberedande dokument som 
blev offentliga att översättning-

en nu helt skulle styras av den 
bibelkritiska universitetsteologi 
som förkastar Bibelns egen syn 
på sin tillkomst. Teol. dr David 
Hedegård hade länge sett vilka 
förödande verkningar bibelkri-
tiken hade och under 1970-talet 
skrev Biblicum en rad artiklar 
om vad bibelkritikens bibelsyn 
innebar och nu skulle leda till 
genom den planerade nya bibelö-
versättningen: att Bibelns san-
ningar på flera punkter fördunk-
las och ifrågasätts. Mycket upp-
märksammad blev boken Det står 
skrivet. Biblicum svarar biskops-
mötets bibelkommission (1971), 
författad av Erlandsson, Danell, 
Hedegård. Den är alltjämt aktuell 
och finns därför i ett nytryck av 
den 2:a upplagan.

Det var inte bara Biblicum som 
såg med oro på den kommande 
statliga bibelöversättningen. 1983 
tog flera personer från några fri-
kyrkor kontakt med Stiftelsen 
Biblicum för att rådgöra om möj-
ligheten att producera en bibel-
trogen bibelöversättning. Strax 
därefter bildades en stiftelse för 
en bibeltrogen bibelöversätt-
ning. Den fick senare namnet 
Stiftelsen Svenska Folkbibeln. 
Huvudansvarig för en ny över-
sättning av NT blev teol dr 
Ingemar Furberg från Stiftelsen 
Biblicum med stort stöd från 
Stiftelsen Svenska Folkbibeln. 
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Denna översättning blev färdig 
1996.

Parallellt med översättningen av 
Nya Testamentet drog Stiftelsen 
Svenska Folkbibeln i gång en 
revision av 1917 års översättning 
av Gamla testamentet. En helt ny 
översättning av GT bedömdes då 
som en övermäktig uppgift. I och 
med att undertecknad blev enga-
gerad i arbetet med GT blev dock 
delar av GT en nyöversättning 
utifrån grundtexten. Arbetet med 
GT blev sålunda delvis en nyöver-
sättning, men till större delen en 
revidering av 1917 års översätt-
ning. Arbetet fick göras skynd-
samt för att inte hamna i skuggan 
av Bibel 2000.

Till advent 1998 förelåg Svens-
ka Folkbibeln på bokdiskarna 
som en helbibel, ett år före Bibel 
2000 som egentligen är en stat-
lig offentlig utredning (SOU 
2000:100), och ingen kyrkobibel.

Svenska Folkbibeln 1998 har så 
troget som möjligt sökt återge 
grundtexten och blivit till stor 
välsignelse. Men genom att arbe-
tet med GT fick göras så skynd-
samt och genom att svenska språ-
ket så snabbt förändrats, har en 
revision blivit angelägen. Den 
har nu fullbordats med bättre flyt 
och modernare språk, i vissa fall 
ännu närmare grundtexten.

Seth Erlandsson

I fyra artiklar kommer Seth Erlandsson, docent emeritus i Gamla 
testamentets exegetik och redaktör för tidskriften Biblicum, att teckna 
hur och varför Svenska Folkbibeln kommit till och vad som utmärker 
Svenska Folkbibeln 2015, den revision som XP Media nu publicerat och 
som presenterades under årets Bokmässa i Göteborg.

Tolkning eller översättning?
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Svenska 
Folkbibeln 
1998 har 
så troget 
som möjligt 
sökt återge 
grundtex-
ten och bli-
vit till stor 
välsignelse.


