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Professor emeritus Bengt Holm
berg skriver om Folkbibelns 
språk efter att ha läst Svenska 
Folkbibeln 2014, Nya testamentet 
och Psaltaren: ”Läsvänligheten 
har ökat genom att antalet 
stycken i texten blivit fler, och 
man lägger mer vikt vid språ
kets rytm och ljudharmoni, som 
när 1 Tess. 4:4 blir: ’… att ni var 
och en vet att vinna er en hustru 
på ett helgat och hedervärt sätt’ 
– två grupper av trefaldig allit
teration i en och samma mening 
utan att det känns för tvunget, 
det är skickligt! ... I en jämförelse 
med Bibel 2000 syns det rätt väl 
att Folkbibelns nya översättning 
representerar ett svenskt språk 
som är ett tredjedels sekel yngre, 
dessutom med en större ambition 
att vara lättförståeligt.”

Folkbibeln bortförklarar inte 
Messias profetiorna. Här kommer 
några exempel där både bibeltex
ten och den förklarande noten 
tydligt visar detta. Jämför detta 
med hur samma text hanteras av 
Bibel 2000.

• ”Jordens kungar reser sig och 
furstarna gaddar ihop sig mot HER-
REN och hans Smorde” (Ps 2:2). Not 
till Smorde: ”Hebr. ’Messias’, på gre
kiska ’Kristus’, Guds utlovade fräl
sare, kung och profet.”

• ”Du är min Son, jag har fött 
dig i dag” (Ps 2:7). Not: ”Citeras 
av Paulus i Apg 13:33 och i Hebr 

1:5, 5:5 som profetia om Jesu ställ
ning som Guds Son.”

• ”HERREN sade till min Herre: 
’Sätt dig på min högra sida” 
(Ps.110:1). Not: ”Citeras i Matt 
22:44, Apg 2:34 och Hebr 1:13 som 
profetia om Kristi upphöjelse.” 
Men Bibel 2000 skriver: ”Orden 
är riktade till en israelitisk kung 
i Jerusalem, troligen vid hans 
tronbestigning.”

”HERREN hade mig vid begyn-
nelsen av sin väg, före sina gär-
ningar i urtiden. Av evighet är 
jag insatt” (Ords 8:22f). Not till 
hade: ”Annan översättning: ’fick’ 
(dvs födde, ordet översätts så i 1 
Mos 4:1). Nya testamentet kallar 
Guds vishet för Kristus (1 Kor 
1:24, jfr 1 Mos 1:1, Joh 1:1f, Kol 
1:15f). Bibel 2000 översätter: ”Her
ren skapade mig som det första, 
som begynnelsen av sitt verk, för 
länge sedan. I urtiden formades 
jag.” Jämför med den Nicenska 
trosbekännelsen: ”Född och inte 
skapad, av samma väsen som 
Fadern.”

Bibelns frälsningshistoria är verk
lig historia, inte sagor och myter. 
Här några exempel på noter i 
Folkbibeln som vittnar om att 
Bibelns personer och händelser 
har historisk förankring:

• ”Tubal-Kain var smed och 
gjorde alla slags redskap av kop-
par och järn” (1 Mos 4:22). Not: 
”Namnet Tubal (10:2) förknip

pas med Taurusbergen i östra 
nuvarande Turkiet. Där har 
metallföremål påträffats redan 
från stenålderstid, då det före
kom kallsmide av ren koppar och 
meteoritjärn.”

• ”Arken stannade ”på Ararat-
bergen” (1 Mos 8:4). Not: ”Ligger 
i östra Turkiet mot gränsen till 
Armenien.”

• ”Vi såg också jättarna där 
– Anaks barn kom från jättestam-
men” (4 Mos 13:34). Not: ”Hebr. 
nefilím, ’de fallna’ (jfr 1 Mos 6:4), 
berömda högresta kämpar. Jät
telika kananeiska krigare nämns 
i den egyptiska Anastasipapyren 
från 1200talet f  Kr.”

• Moabs kung ”skickade sände-
bud till Bileam” (4 Mos 22:5). Not: 
”Bileam (hebr. för ’slukar folk’) 
var en hednisk profet som utta
lade Herrens ord (kap 2324) men 
också förledde folket till otukt 
(31:16, 2 Petr 2:15f, Upp 2:14). Ett 
domsbudskap som uppges vara 
uttalat av Bileam har hittats på 
en inskription från cirka 800talet 
f  Kr i Deir Alla, strax norr om 
Moabs område.”

• ”Ussia var sexton år när han 
blev kung, och han regerade fem-
tiotvå år i Jerusalem” (2 Krön 
26:3). Not: ”Ca 792740 f  Kr, fram 
till 767 f  Kr samregent med sin 
far Amasja. Två sigill från hans 
tjänare Abia och Shubnaja finns 
bevarade. Under hans tid drab
bades landet av en svår jordbäv

ning (Sak 14:5) och i hans dödsår 
blev Jesaja kallad att profetera 
(Jes 6).”

• Not till 2 Kung 18:1f  om His
kia, kung cirka 715687 f  Kr: 
”Samregent med sin far Ahas 
redan från 729 f  Kr. Hans person
liga sigill har hittats, dekorerat 
med en bevingad skarabé (egyp
tisk symbol för återuppståndel
se) och orden ’Hiskia, Ahas son, 
kung av Juda’.” Not till ”Seraja, 
son till Neria” (Jer 51:59): ”Bror 
till skrivaren Baruk ”(Jer 32:12). 
Ett avtryck av Serajas personliga 
sigill finns bevarat.

• ” När befälhavaren fick höra 
att Paulus var romersk medbor
gare, sa han: ”Jag fick betala en 
stor summa pengar för det med-
borgarskapet” (Apg 22:28). Not: 
”Kejsar Claudius drygade vid 
denna tid ut statskassan genom 
att sälja medborgarrättigheter 
till dem som kunde betala. De 
nya medborgarna fick lägga sig 
till med kejsarens släktnamn (jfr 
23:26).”

Detta är bara några exempel 
på vikten av att i en notappa
rat bekräfta textens budskap 
med historiska och arkeologiska 
exempel där sådana finns.

”Din undervisning är sanning” 
(Ps 119:142).
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Gör det verkligen någon skillnad i en bibelöversättning om 
översättarna själva är trogna till Bibelns budskap eller inte? Lyser 
översättarnas personliga världsbild igenom i en översättning? Detta 
är uppenbart, menar Seth Erlandsson. I denna artikel visar han en 
rad konkreta exempel på skillnaden mellan Svenska Folkbibelns 
översättning och bibelkommissionens text i Bibel 2000.

Budskapet påverkas av översättarna
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