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Abstract 
 

Hur kan man studera svenska språkets utveckling från renässansen fram till våra 

dagar? En metod är att utgå från en text, vars innehåll är oförändrat men vars språkliga form 

har förändrats genom tiderna vid ett antal översättningar. Finns det då någon sådan text?  

 Bibeln är enligt kristen tro detsamma som Guds ord, och som sådan stående över 

tiden. Detta innebär att man vid översättning av bibeln koncentrerat sig på att bevara textens 

mening och budskap. Detta kan dock uppnås på olika sätt: Ett sätt är att försöka vara 

bokstavstrogen, dvs översätta så ordagrant som möjligt, ett annat är att sträva efter att återge 

textens anda på det samtida språkbruket. Båda metoderna har använts vid översättningar men 

ingen är invändningsfri.  

 En annan svårighet är att texten skrevs för så längesen att vi kan ha svårt att tänka oss 

in i den tidens världsbild. Detta kan göra det svårt också att fånga textens anda.  

 Trots alla svårigheter tycks textens budskap vara bevarat under nästan tvåtusen år. 

Detta kan man se genom att jämföra de olika svenska bibelöversättningarna dels med 

grundspråken, dvs hebreiska och arameiska för Gamla testamentet respektive grekiska för 

Nya testamentet, dels med antika skrifter som inte använts vid översättningarna. 

 Jag har valt att arbeta med förändringar i språkdräkten av fyra bibelöversättningar som 

gjorts sen renässansen: Gustav Vasas Bibel från 1500-talet, Karl XII:s bibel från 1700-talet, 

Kyrkobibeln från 1917 och Bibel 2000.  

Den fjärde, Bibel 2000 intar en intressant särställning, dels därför att den speglar den 

snabbare språkförändringen i vår tid, dels för att det är den sista översättning som staten 

initierat men som nu används i den ”fria” svenska kyrkan. Utifrån ett antal kända bibeltexter 

har jag analyserat ordval, satsbyggnad m.m. i de olika översättningarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord:  
Bibelöversättning, Bibelkommission, Gustav Vasas bibel, Karl XII:s bibel, Kyrkobibeln 1917, 
Bibel 2000 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund och syfte 
Det finns många litterära texter som har haft stor betydelse för den svenska språkhistorien. Vi har 

sett stora författare som Olof Dalin, Georg Stiernhielm och August Strindberg. Nästan alla 

språkhistoriska epoker har inletts med större skönlitterära prestationer. Men om man ska nämna 

det verk som har haft avgörande betydelse i svensk språkhistoria finns det ändå ingen tvekan: 

Det är förstås Bibeln, och framförallt de översättningar av både Gamla och Nya Testamentet som 

Gustav Vasa tog initiativ till.  

 När Gustav Vasa 1525 beslutade att han ville ha till stånd en svensk bibelöversättning, 

inleddes en ny epok i svenskt språk och kultur.  

 Ännu långt in på 1800-talet var bibeln en av de få böcker som fanns i många svenska 

hem, möjligen med undantag av Martin Luthers katekes, som innehöll förklaringar till olika 

bibeltexter.  

Idag har inte bibeln längre samma status. Trots att den ännu finns i de flesta hem har 

bibelläsandet minskat markant. Samma negativa trend ser vi när det gäller besök på de flesta 

gudstjänster och mässor. Men i de olika översättningsprocesserna har hela nationen varit 

engagerad, från kungligheter till vanliga medborgare.  

 Bibeln kallas ibland Guds Ord. I denna studie är mitt mål att studera svenska språkets 

förändring med tiden så som det framstår i Bibeln. Valet är inspirerat utifrån en första tanke att 

Bibelns innehåll och budskap skulle vara oberoende av språkdräkten, vilket skulle innebära att 

en ny översättning skulle spegla enbart språkets förändring med tiden. Även tidsanda, teologisk 

syn, tycke och smak förändras. I tider av bokstavstro blir trohet mot originalets text av 

överordnad betydelse; detta är en litteral utgångspunkt. Andra tider betonar mer målspråkets 

uttrycksmöjligheter och textens tolkning. Martin Luther var själv noga med att språket i hans 

översättning skulle vara tillgängligt för vanliga människor1.  

 

1.2 Metod och material 
Allt ifrån det att kyrkan i Sverige nationaliserades av Gustav Vasa har initiativen till de 

officiella bibelöversättningarna tagits av statsmakten. Dessa översättningar har styrts av 

statliga direktiv. Min metod går ut på att jag har läst de statliga direktiven och de olika 

                                                 
1 Olofsson 1986: 76 
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bibelkommittéernas ståndpunkter, för alla dessa bibelöversättningar har också haft sina 

bibelkommittéer och bibelkommissioner.  

 Jag kommer att granska direktiven för de officiella översättningarna och utifrån dem 

sedan bedöma om de lyckades infria förväntningarna. Först av allt kommer jag emellertid att 

presentera arbetet med biblarna. Varje bibel har sina särskiljande drag. Skillnaderna kommer 

jag att presentera i analysdelen. I den första presentationen kommer jag att ta upp det typiska 

kortfattat. Jag presenterar även i korthet tre internationella bibelöversättningar som betytt 

mycket för den fortsatta forskningen, nämligen Septuaginta, Vulgata och Luthers översätt-

ningar. Det är ingen hemlighet att Luther under århundraden betytt mycket för svensk 

översättningstradition, från reformationen och fram till våra dagar. Hans inflytande hänger 

kvar än idag2.  

 Sedan kommer jag till en närmare granskning och analys. Jag inriktar mig på ordval, 

böjning och syntax i form av meningsbyggnad. Undersökningen är kvalitativ, så jag lägger 

ingen större vikt vid att räkna ord utan strävar efter att bedöma valören av ordval och formu-

leringar utifrån valda exempel. Det finns också ett avsnitt där jag presenterat sådana föränd-

ringar i svenskt språk genom tiderna som enligt min mening har relevans för textinnehållet. 

 Materialet jag använt är givetvis de olika bibelutgåvorna. Därutöver har jag använt 

texter som presenterar hur bibelprocesserna gick till, bland dem Birger Olssons Från Birgitta 

Till Bibel 2000 (2001), men även av Den svenska bibeln, ett 450-års jubileum (1991), en 

artikelsamling med bidrag av ett antal bibelkännare. I analysdelen tillkommer även Staffan 

Olofssons Guds ord och människors språk (1986) Ytterligare referenser framgår ur 

bibliografin i slutet av uppsatsen. 

 

1.3 Avgränsningar 
Jag kommer att analysera bibelställen utvalda från såväl Nya testamentet som Gamla 

testamentet. I Nya testamentet inriktar jag mig främst på Matteusevangeliet och analyserar där 

skillnaderna i översättningarna av exempelvis Fader Vår (Matteus 6:9-13.) Den nya över-

sättningen är kontroversiell och har retat upp många konservativa bibelläsare.I Gamla 

testamentet kommer jag bland annat att titta lite extra på Psaltaren och profeten Jesaja. 

Urvalet motiveras bland annat av att dessa bibelställen haft stor betydelse för ett stort antal 

generationer och att de till innehåll och språklig dräkt berört många. Sådant innebär att ordval, 

                                                 
2 Olofsson 1986: 76 
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nyanser och betydelseförskjutningar kan bli kontroversiella och därigenom leda till en 

engagerande debatt.  

  

2 Bibelöversättningarnas föregångare 

2:1 Septuaginta 
Den grekiska översättningen Septuaginta var den första översättningen av Gamla testamentet 

och var ett resultat av det första översättningsprojektet någonsin av Bibeln. Det blev den enda 

i sitt slag i den antika världen, mest på grund av att intresset för översättningar i antiken var 

svalt. Det som blev översatt först var de fem Moseböckerna, vilka beräknades ha blivit 

kompletta omkring 250 f Kr. Översättningen gjordes i första hand för den stora judiska 

kolonin i Egypten, där en majoritet varken behärskade arameiska eller hebreiska3.  

 

2:2 Vulgata 
Den latinska översättningen Vulgata från år 405 översattes av den kristna kyrkans främste 

översättare, Hieronymus. Den skulle bli oerhört betydelsefull, men bemöttes skeptiskt när den 

utkom. Den accepterades faktiskt inte förrän drygt 200 år senare. Ytterligare 200 år senare 

blev den standardiserad överallt i den katolska kyrkan. På 1500-talet betraktades den som den 

bindande bibelöversättningen, och ansågs överlägsen de grekiska och hebreiska 

grundtexterna. Bland annat blev den förebild för Gustav Vasas bibel och det är först på senare 

tid som grundtexterna fått en överordnad ställning i förhållande till Vulgata4.  

 

2.3 Silverbibeln  
Silverbibeln, Codex Argenteus, är en översättning från 500-talet av de fyra evangelierna till 

gotiska direkt från grekiska. Den är intressant på flera sätt, men i detta sammanhang främst 

därför att man kan se hur den stämmer överens med översättningar som gjorts mer än tusen år 

senare (se jämförelse s 18)5. 

 

 

 

 
                                                 
3 Olofsson 1986 : 66-68 
4 Olofsson : 73-75 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Silverbibeln
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2.4 Luthers översättningsarbete 
Luthers främsta krav på en bibelöversättning var att den skulle bygga på grundtexten och 

skrivas på ett sätt som vanligt folk kunde förstå. Luther ställde alltså läsaren i centrum på ett 

sätt som den senaste bibelkommissionen kopierade drygt 400 år senare. Det var dock en 

målsättning som Luther hade svårt att leva upp till då han var alltför beroende av tidigare 

översättningstradition, exempelvis Vulgata. Detta är inte så märkligt eftersom Luther kom 

från katolska kyrkans tradition och därför behärskade latin. Men som översättare lärde han sig 

bibelns grundspråk allt bättre och arbetade ihärdigt på nya revisioner. Det hände att han 

reviderade en text under pågående tryckning6. 

 

 
3.  De första svenska bibelöversättningarna 
Martin Luthers reformation syftade från början till en förändring av missbruk inom den 

alleuropeiska och mäktiga katolska kyrkan. Men den splittring av kyrkan som reformationen 

åstadkom ledde till en förskjutning mellan den världsliga och andliga makten till den 

förstnämndes fördel. De framväxande nationalstaterna var inte sena att utnyttja detta genom 

att bryta med påven och nationalisera kyrkan så att den övergick från att vara en överstatlig 

organisation till ett redskap i statens tjänst, en statskyrka. Efter reformationen kom därför 

kyrkans språk och därmed det medeltida Europas modersmål, latinet, att ersättas med 

nationella språk, bl a i Sverige. Reformationen innebar en övergång från en latinsk mässa till 

en på folkspråket, som menigheten förstod. En svensk bibelversion blev nödvändig och i juni 

1525 fattade den svenske kungen Gustav Vasa beslut om en svensk bibelöversättning7. Han 

kunde därmed legitimera sig själv som rikets konung såväl nationellt som internationellt8. 

Bibelöversättningen blev ett av hans viktigaste redskap för att ena Sverige som nation kring 

kungamakten och för att stärka staten, också finansiellt, på kyrkans bekostnad. Ett exempel 

var placeringen av riksvapnet, sist i bibeln9.  

  Översättningsarbetet delades in kapitelvis mellan sju olika stiftstäder. Målet var att få 

klart Nya testamentet redan efter ett år, vilket också lyckades. Det är dock fortfarande okänt 

vilka som har gjort översättningen även om det finns teorier som pekar på att kungens 

                                                 
6 Olofsson 1986: 76-78 
7 Ekman  1991: 19 
8 Olsson 2001: 15 
9 Olsson 2001: 23 
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sekreterare Laurentius Andrae låg bakom den tillsammans med Olaus Petri. Man vet inte 

heller säkert om arbetet fördelades såsom det var sagt10.  

 Med en bibelöversättning kom Sverige att följa trenden att göra Bibeln tillgänglig på 

folkspråket. Förutom att bli en logisk följd av nationaliseringen av kyrkan och fjärmandet från 

påven i Rom, hade översättningen även andra syften: Att göra texterna tillgängliga så att 

bildade och läskunniga skulle kunna skaffa sig egna uppfattningar om Bibeln. Den gjorde 

också att texterna kunde förstås bättre av prästerna, som inte alltid var förtrogna med de 

bibliska originalspråken, i huvudsak grekiska i Nya Testamentet respektive hebreiska och 

arameiska i Gamla Testamentet. Detta var viktigt för att prästerna i sin tur skulle kunna föra ut 

ett klart och tydligt budskap till menigheten11. 

 Man skulle kunna tro att hela projektet hyllades villkorslöst. Så var dock inte fallet. 

Reformationen hade sina kritiker och många var tveksamma om det verkligen behövdes en 

bibelöversättning i Sverige12.  

 Som tidigare nämnts hade Vulgata en överordnad ställning vid den här tiden. 

Självklart påverkade den översättningen, liksom Luthers översättningar  

 När Nya testamentet var färdigt beslutades det att även Gamla testamentet skulle 

översättas. De första texterna kom i tryck 153613. Precis som vid NT1526 hade översättarna 

tre språkliga register att utgå ifrån: Det inhemskt medeltida religiösa språket, latinska och 

tyska förlagor samt den tidens tyskinfluerade svenska14. Ironiskt nog tyder mycket på att den 

svenska versionen blev en översättning av en översättning, då latinska Vulgata var den 

viktigaste källan i översättningsarbetet15; en grundläggande orsak till översättningar av Bibeln 

var ju att man ville frigöra sig från den latinskt dominerade romersk-katolska kyrkan.  

 År 1541 var hela arbetet klart. Bibeln fanns för första gången i sin helhet på svenska. 

På dess titelblad står: Biblia/Thet är all den helgha Scrifft/ på Swensko. 16Trots att Bibeln nu 

var komplett på svenska fortsatte översättningsarbetet och bara nio år senare utkom en 

reviderad version av Nya testamentet.17

Kort därefter uttryckte prästerskapet en önskan om en ny bibel, och det ställde sig 

Hertig Karl positiv till. I den här processen skapades spänningar i förhållandet mellan en 

                                                 
10 Olsson 2001: 16-17 
11 Olsson 2001: 16 
12 Ekman 1991: 22 
13 Ekman 1991: 24 
14 Olsson 2001: 38 
15 Ekman 1991: 24  
16 Ekman 1991: 24 
17 Olsson 2001: 41 
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litteral översättning, d v s en översättning trogen grundtexten, eller en idiomatisk översättning, 

som är mer inriktad på förståelsen. Hertig Karl var för en bibeltrogen översättning18.  

Orsaken till en ny bibel var bland annat att för få exemplar tryckts. Eftersom 

kunskapen i bibliskt grundspråk hade ökat markant sedan den förra bibeln kom ut kunde man 

se dess brister19.  

 Så småningom tillsatte Hertig Karl en kommission. Direktiven talade om en 

korrigering efter grundtexten. Den lutherska översättningen är däremot överhuvudtaget inte 

nämnd i direktiven. I april 1601 var bibelkommissionen klar med sina ändringsförslag. Man 

använde sig av grundtexten och Luthers sista upplaga, men även av grekisk-latinska och 

arameiska texter. Bibelkommissionens arbete stannade emellertid helt upp, en tendens som 

skulle upprepas många gånger längre fram i svensk bibeltradition20.  

 Efter regentskiftet upprepades begäran av en ny bibelutgåva av den nytillträdde 

kungen, Gustav II Adolf21. Det drog dock än en gång ut på tiden och direktiven ändrades gång 

på gång. Till sist löd direktiven att hela Bibeln inte längre skulle översättas utan enbart Nya 

testamentet. De texter som skulle följas var de hebreiska och grekiska grundtexterna. Men till 

slut rasade hela företaget samman och det enda som ändrades var tryckfel och ortografi22. 

Däremot bjöds bibelläsarna på en rad nyheter, till exempel kartor, register och illustrationer. 

Den ”nya” bibeln stod klar 1618. Det som var utmärkande för den här bibeln var 

formgivningen. Resultatet blev en väldigt ståtlig bibel, med kungens bild på en helsida23.  

 

3.1 Karl XII:s bibel formas 
1672 blev Karl XI Sveriges konung. Mycket hade hänt sedan den senaste bibelutgåvan stod 

klar. Sverige hade expanderat, inte minst genom erövringen av Skåne, Halland och Blekinge 

och kyrkan utnyttjades i försvenskningen av Skånelandskapen. Dessutom blev en ny bibel 

nödvändig då det var en tid i förändring också i teologins värld. En ny kyrkolag och en ny 

psalmbok var bara några av de praktiskt genomförda förändringarna. Endast en ny bibel 

fattades24.  

                                                 
18 Ekman 1991: 27 
19 Olsson 2001: 42 
20 Ekman 1991: 27-28 
21 Ekman 1991: 28 
22 Ekman 1991: 31 
23 Olsson 2001: 47 
24 Olsson 2001: 54 
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 Beslut om nytryck fattades 1685 och en bibelkommission tillsattes169125. Men 

återigen slutade allt med att en revision gjordes istället för en ny översättning. Kungen ville 

dock ha tillgång till ytterligare en bibel i mindre format, vilket ledde till splittringar26. Hela 

processen fördröjdes även flera gånger på grund av inblandade teologer från Uppsala som inte 

verkade vilja godkänna projektet27.  

  När tryckningen inleddes 1699 var Karl XI död och hans son, Karl XII hade övertagit 

tronen. Därför kallades 1703 års färdiga version för Karl XII:s bibel. Denna bibel blev 

officiell kyrkobibel och svenskarnas första läsbibel28. Utgivningen av Karl XII:s bibel 

markerar också början av en ny era för bibelproduktionen i Sverige. Nya ekonomiska villkor, 

ökad spridning av bibeln till hemmen, ökad läskunnighet förknippad med denna spridning 

samt nya väckelserörelser inom kyrkan är viktiga ingredienser i denna nya epok29. På 1800-

talet nådde Bibeln och dess propaganda sitt klimax. Det är därmed inte så konstigt att Karl 

XII:s bibel är vår mest kyrkliga bibel30.    

Vissa regler för denna bibelutgåva fanns men nu spelade inte hänsynen till originalet 

lika stor roll längre. Formatet ändrades även till folio31. Nytt i denna bibel var också 

dispositionen med en tydlig indelning i kapitel och verser.  

 

3.2 Den gustavianska bibeln 
Redan vid mitten av 1700-talet höjdes röster för ännu en revision av bibeln. Det ålderdomliga 

språket, framför allt de ålderdomliga ändelserna, och den bristande överensstämmelsen med 

grundtexten var två anledningar till oppositionen32. Stavningen var också ett problem, då den 

ansågs omodern33. År 1773 tillsattes en ny bibelkommission som den dåvarande kungen, 

Gustav III, hade ordnat. I denna bibelkommission satt bland annat en viss Carl von Linné34.  

 Direktiven talade om att Bibeln skulle ta hänsyn till den samtida svenskan och ett 

översättningsförslag framlades 1793. Reaktionerna gick i dur35. 1793 års översättning blev på 

många sätt en föregångare till översättningarna i modern tid36.  

                                                 
25 Ekman 1991: 32  
26 Ekman 1991: 32 
27 Olsson 2001: 55 
28 Olsson 2001: 65 
29 Olsson 2001: 62 
30 Olsson 2001: 70 
31 Olsson 2001: 59 
32 Ekman 1991: 36 
33 Olsson 2001: 65 
34 Ekman 1991: 36 
35 Ekman 1991: 37 
36 Olsson 2001: 84 
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  Förmodligen har ingen av alla tiders bibelkommissioner varit överens, men troligen 

har ingen varit så oense som denna, och det blev också deras klart största problem37. Det som 

annars utmärkte gustavianerna var deras mod att avvika från originaltexten för att få en mer 

flytande text, vilket betyder att de motarbetade en litteral återgivning. Vid en jämförelse med 

andra bibelöversättningar föreligger skillnaderna i mer fullständiga meningar, inriktning mot 

tydlighet och språklig renhet38. Men efter alla positiva responser stannade arbetet än en gång 

oförklarligt upp och det skulle dröja över tjugo år innan arbetet återupptogs. Då hade 

emellertid opinionen svängt igen39. 

 

3.3 Kyrkobibeln 1917, svensk bibelhistorias längsta process 
Ett färdigt förslag för Nya testamentet presenterades 1816. Men nu var det nya vindar som 

blåste. Upplysningen var över, och romantiken dominerade den nya tiden. Kritiken mot 

översättningsförslaget var nu massiv. Gustavianska anhängare fanns visserligen, men de 

befann sig i minoritet. Kritiken var så stark att förslaget inte längre ansågs vara lämpligt som 

ett bibelalternativ40. 

 Det skulle dröja ända till 1853 innan nästa provöversättning av Nya testamentet 

utkom, i alla fall en som var utformad av en bibelkommission41; privata översättningar har 

varit ständigt förekommande genom åren .  

 År 1869 var bibelkommissionen klar med det fullständiga förslaget till en ny 

översättning. Återigen fick förslaget kritik, allmänheten ville nu ha en mer ren svenska, alltså 

just det som den gustavianska bibelkommissionen förespråkat42. Mängder av litterärt 

betydande personer hade sina egna synpunkter för eller mot bibelöversättningen och hur den 

skulle göras43. Det fanns många dilemman för en bibelöversättare på 1800-talet.  

 1883 godkändes bibelkommissionens provöversättning på kyrkomötet. 

Koncentrationen skulle den här gången läggas på Gamla testamentet. Provöversättningen är 

den mest ordagranna av alla översättningar. Det kan förklaras av att trenden inom 

språkforskningen vid den här tidpunkten var filosofisk noggrannhet. Men översättningen var 

                                                 
37 Ekman 1991: 37 
38 Olsson 2001: 81 
39 Olsson 2001: 85 
40 Olsson 2001: 87 
41 Ekman 1991: 38 
42 Ekman 1991: 39 
43 Ekman 1991: 40 
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också modern och lågkyrklig44. Den obligatoriska kritiken lät inte vänta på sig. Krav ställdes 

nu på en mer läsbar text och en ny revidering inleddes vid sekelskiftet.   

 1894 såg bibelkommissionen en rad nya ansikten, bland annat Esaias Tegnér d.y., och 

arbetet återupptogs45. Tegnér blev nu kommissionens inofficiella ledare. Under den här 

perioden handlade arbetet i stort sett endast om revidering. Nu ändrades inriktningen och 

framförallt var det bokstavligheten som fick offras, då man ansåg att bokstavlig ordagrannhet 

stred mot både Bibelns och det svenska språkets natur. Trots meningsskiljaktigheter lyckades 

man få översättningsförslaget till Gamla testamentet klart till 1903 och Nya testamentets 

motsvarighet blev komplett fyra år senare. Det skulle dock dröja ytterligare fem år tills 

normalupplagan av Nya testamentet blev klar. Nu hade bland annat vissa småord utrotats, till 

exempel adverb som ”så” Tidsplanen höll alltså inte, och det berodde mycket på Tegnérs 

ständiga ändringsförslag. Det tog tid och skapade irritation hos de övriga medlemmarna i 

bibelkommissionen46. Ändringsförslagen gjorde också att tilläggen blev fler och fler och 

KB1917 är den i särklass längsta bibeln som har producerats i Sverige. 

 Bibeln stadsfästes den 2 oktober 1917, och för första gången i Sveriges historia, hade 

svenskarna fått en officiell kyrkobibel direkt översatt från grundtexten47. Bättre sent än aldrig 

skulle man kunna säga, det hade trots allt hunnit gå 147 år sedan projektet tillkännagavs i 

riksdagen.  

 Kanske på grund av den evighetslånga processen, stadsfästes Bibeln innan den var helt 

komplett. Det som fattades var Gamla testamentets apokryfer48 som blev helt klara först 1921.  

Trots dagens tendens till romantiserande över KB1917, gick reaktionerna inte enbart i dur 

under den aktuella processen. Kampanjer drevs in i det sista för att få behålla den gamla 

bibeln. Ett flertal kyrkliga organisationer var involverade49. När översättningen äntligen var 

klar tystnade dock kritiken, vilket borde vara ett gott betyg till bibelkommissionens arbete.  

 

3.4 Efterkrigstidens bibelöversättningar   
 1917 års kyrkobibel blev direkt populär och allmänt accepterad50. Det skulle dock inte 

dröja länge innan en massiv kritik riktade sig mot de stackars översättarna. På 50-talet 

riktades invändningar mot kyrkobibelns ålderdomliga språk. Avgörande företeelser i svensk 
                                                 
44 Olsson 2001: 90 
45 Ekman 1991: 41 
46 Olsson 2001: 95 
47 Ekman 1991: 41 
48 Olsson 2001: 103 
49 Olsson 2001: 104-105 
50 Ekman 1991: 44 
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språkhistoria ändrar dock förutsättningarna totalt vid denna tidpunkt. Det svenska 

skriftspråket släpper nu definitivt verbens pluralformer och även konjunktiven börjar överges. 

Det hade stor relevans för kritiken mot kyrkobibeln. Men inte bara målspråket, i detta fall 

svenskan, hade förändrats. Det hade själva utgångspunkten för översättningarna av såväl 

Gamla som Nya testamentet också gjort51. 

 Fynden av Döda havstexterna 1947 ledde till en omprövning av principerna för valet 

av den eller de texter som skulle ligga till grund för översättningen. Den första gången frågan 

om en nyöversättning väcktes, var på kyrkomötet 1951. Samtidigt väcktes också debatten om 

ungdomsrörelsens utanförskap inför bibelspråket. En privat ungdomsanpassad version på 60-

talet gjorde problemet synbart. Där återfanns bland annat formuleringar på idrottsspråk, som 

till exempel: ”Vi vann, sa Markus”. 52

 1963 tillsattes en ny bibelkommitté, som främst skulle koncentrera sig på Nya 

testamentet. Fem år senare var utredningen klar, och ett radikalt förslag presenterades. 

Bibelkommittén ansåg att två biblar behövdes, en kyrkobibel och en folkbibel. Detta blev 

dock inte populärt och därför fick bibelkommittén kompromissa53. Det blev en översättning 

av Nya testamentet som skulle utarbetas av den nya bibelkommission som tillsattes av 

statsrådet Alva Myrdal 1972. Betoningen för tiden var att göra Bibeln begriplig för framtida 

generationer54. 

 Processen med Nya testamentet gick till så att först gjordes en översättning från 

originalet av grekexperterna, och sedan bearbetades deras översättningsförslag av 

svenskstilisterna55. Det största problemet i processen med Nya testamentet, var hur man 

skulle handskas med den delvis låga stilen.  

  Gustav VI Adolf hade nu också tillsatt en bibelkommitté för utredning av Gamla 

testamentet. 1975 fick bibelkommissionen i uppdrag att också översätta Gamla testamentet. 

Processen och arbetsordningen gjordes här på ett annat sätt än med Nya testamentet. Det kan 

förklaras med att Gamla testamentet har ett mer än dubbelt så stort innehåll, har fler genrer 

och dessutom har större tolkningssvårigheter. I arbetet med Gamla testamentet utformades en 

mer stilistisk prägel än med Nya testamentet56.  

                                                 
51 Ekman 1991:44 
52 Ekman 1991: 44 
53 Ekman 1991: 44 
54 Ekman 1991: 52 
55 Olsson 2001: 112 
56 Olsson 2001: 114 
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  Under arbetets gång förändrades idealen. Traditionen kom att betyda mer på 80-talet 

än vad det gjorde på det proggiga 60-talet. Det traditionella bibelspråket skulle nu också 

ersättas av ett enklare språk57. 

 1981 var Nya testamentet färdigt. Samma månad kom också en uppmärksammad 

privatöversättning ut, gjord av biskop Bo Giertz. Den hade en mer traditionell prägel än 

bibelkommissionens precis avslutade projekt med Nya testamentet58.  

 Parallellt med den statliga bibelkommissionen arbetade en stiftelse bildad 1983, 

Stiftelsen Svenska Folkbibeln (SFB), med en egen översättning utan statliga direktiv och 

medel. Dess översättning av Nya testamentet utgick från den grekiska grundtexten. Dess 

arbete med Gamla Testamentet innehar en granskning och revision av kyrkobibel 1917 utifrån 

svenska språkets förändring och den hebreiska grundtexten, till stora delar i nyöversättning59.  

Så inträffade den unika händelsen, att två helbiblar, nyöversatta av SFB respektive BK utkom 

inom loppet av ett år strax före millennieskiftet 2000. SFB ser många förtjänster hos BK, 

framför allt språkligt och stilistiskt, men är kritisk mot BK när det gäller dess trohet mot 

grundtexten60. Detta visar på dilemmat att alla bibelöversättningar innebär kompromisser. En 

del av detta kommer att belysas i analysen nedan.  

   

4  Förändringar i svenskt språk genom tiderna 
Jag har här använt Gertrud Peterssons Svenska språket under sjuhundra år 61och hennes 

modell för att förklara hur det svenska språket har förändrats genom åren. Detta har stor 

relevans för min uppsats, vilket vi kan skåda i t ex konjunktivformernas förändring genom 

åren 

• Fyra kasus blir två 
• Tre genus blir två 
• En deklination och supinumformens tillkomster 
• Verbens kongruensböjning och subjektslösheten försvinner 
• Konjunktivformerna blir allt mer ovanliga 
• Artikelbruket och ordföljden stabiliseras 
• Skriftspråkets meningsbyggnad förändras 

 
 
 

                                                 
57 Olsson 2001: 119-120 
58 Olsson 2001: 119 
59 Erlandsson 1999: 7 
60 Erlandsson 1999: 14-15 
61 Pettersson 2005: 168-199 
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5 Analys 
 
5.1 Enskilda ord  

5.1.1 Ordval 
I detta avsnitt har jag jämfört ordvalen mellan 1917 års översättning och Bibel 2000. Jag 

kommer inte att visa deras sammanhang i meningar utan jämför dem istället ord för ord. 

Jag har här nedan listat några ordvalsskillnader som anknyter bibliska teman. Jag 

kommer sedan att kommentera ett urval av orden. 

 
KB1917   NT1981 
Begynna   Börja 
Behaga   Bli uppskattad 
Blygd    Skam 
Bäcken   Tvättfat 
Damm    Bassäng 
Frälsa    Rädda 
Förbliva   Bli kvar 
Fördärv   Katastrof 
Konung    Kung 
Ljudande malm  Ekande brons 
 
I den gamla kyrkobibeln var det tyska inflytandet ännu märkbart. I ord som behaga, begynna 

och förbliva ser vi de tyska prefixens inverkan. I den senaste kyrkobibeln finns det förstås ett 

antal motsvarigheter, men de är klart färre. Det kan också vara en anledning till att den bibeln 

har en tendens att bli sentimentalt ihågkommen med ett annat alternativ tillgängligt.  

 I ovanstående exempel kan vi också se hur betydelsen kan förändras vid 

ordvalsförändringar. Blygd har inte samma betydelse som skam, ett tvättfat är inte heller 

identiskt med ett bäcken. Till den senaste bibelkommissionens försvar måste dock påpekas att 

deras viktigaste uppgift inte varit att översätta bibeln litteralt, utan snarare att skapa en 

bibelversion efter språkförändringarnas ramar. 

 I ett av de avsnitt som jag koncentrerat mig på, nämligen första Korintierbrevets 13:e 

kapitel, kan man också urskilja tydliga skillnader. Överhuvudtaget ger KB1917s version en 

mer poetisk känsla när det kommer till ordvalen. Man har valt ord som tungomål, allenast, 

klingande och intet där Bibel 2000 istället föredrar språk, bara, skrällande och ingenting. När 

det gäller det sistnämnda ordet var det förmodligen ett medvetet drag från 

bibelkommissionen. Man valde att ta bort en hel del negationer, förmodligen för 

begriplighetens skull. Dock kunde dessa förenklats även på andra sätt.  
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I samma textställe, talas det om en klingande (KB1917), och en skrällande (Bibel 

2000) cymbal. Varför har bibelkommissionen inte ersatt det ordet? Cymbal är ett 

slaginstrument med mer än tre tusen års tradition? Ordvalet kan väl knappast bli så mycket 

mer ålderdomligt än så här. Visserligen återfinns ordet cymbal i moderna musiksammanhang, 

men det är väl mer tveksamt om det är ett ord som alla normalt bildade svenskar förstår? 

 En liknande tendens ser vi i Psaltarens 23: e kapitel. Där talas det om att Herren 

vederkvicker ens själ. Det svårbedömda ordet har i den nya bibelöversättningen översatts med 

”ger ny kraft”. Noterbart är att avsnittets sista ord, evinnerligen, har fått utgå, kanske på grund 

av sin ålderdomliga prägel, men som framgår i nedanstående analys ersatts av en 

ordvändning, som missar målet både vad gäller betydelse och centralt budskap i kristen tro. 

 Det som kanske mest retat upp landets konservativa bibelläsare i Bibel 2000, är 

möjligtvis Matteus 6:9-6:13, det vill säga Fader Vår /Vår Fader. En hel del av kritiken har 

förmodligen med ordval att göra. Precis som tidigare nämnts används här rädda istället för 

frälsa, medan frestelse har ersatts med prövning. Men kanske den största och viktigaste 

ändringen är det infogade pronomenet ”du”, precis i början. I dess nuvarande form påminner 

den svenska versionen om den danska, förutom att det på danska heter ”Vår Far”, istället som 

på svenska, ”Vår Fader”.  

 Ordet nåd har en central betydelse i bibelns budskap. I svenskan har ordet dels en 

religiös, dels en juridisk innebörd. Båda innebär en relation mellan två parter, en av dem 

underordnad den andre, Ers nåd, är bara ett exempel. Dock har ordets betydelse förändrats 

genom åren, då det hade en helt annan betydelse på ursprungsspråket: Det som i svenskan 

översatts till att finna nåd inför någons ögon innebär helt enkelt att vara uppskattad. De två 

ord i hebreiskan som ofta översätts med nåd kan ha ett tjugotal olika innebörder i svenskan62. 

Det är ett fenomen som har upprepats, till exempel det i bibelsammanhang så viktiga ordet 

själ i svenskan finns enligt Staffan Olofsson inget ord i hebreiskan men det finns många ord i 

de hebreiska källorna som får översättningen själ på svenska63.  

 Staffan Olofsson påpekar också en annan svårighet är att översätta ord på för oss 

okända växter eller djur. Så blev t ex ordet för cypress i 1703 års översättning fura i 

KB191764. Lite av dalmålning i språket. I Bibel 2000 har dock översättarna återgått till 

cypress, ett numera välkänt ord eftersom den finns i många svenska trädgårdar.  

 
 
                                                 
62 Olofsson 1986: 20-21 
63 Olofsson 1986: 145-147 
64 Olofsson 1986: 141 
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5.1.2 Stavning 
Det är inte bara orden som har ändrats genom åren. Även stavningen på främst ortnamn och 

personnamn har gjort det. Jag ställer upp analysen på samma sätt som i föregående avsnitt.   

 
KB1917   NT1981 
Babylon   Babylonien 
Emmanuel   Immanuel 
Esaias     Jesaja 
Kapernaum   Kafernaum 
Klaudius   Claudius 
Merkurius   Hermes 
Timoteus   Timotheos 
 
Vissa av dessa stavningsförändringar förtjänar speciellt att nämnas. Vi har i svenskan till 

exempel ett uttryck som lyder ”fest i Kapernaum”. Här används alltså den gamla stavningen. 

Uttrycket är dock gammalt och den nya stavningen har förmodligen inte hunnit etablera sig, 

så det kan vara anledningen till att den gamla stavningen fortfarande används.  

Det sistnämnda exemplet är också intressant. Den gamla varianten har den latinska ändelsen, 

–us. I Bibel 2000 ville man dock återgå till den ursprungliga grekiska texten, därav den 

grekiska ändelsen –os. Emellertid är sådana ändringar inte konsekvent genomförda: Petrus 

förblir Petrus och uttåget ur Egypten i andra Mosebok, Exodus inte Exodos, som det heter 

också på modern grekiska. Egennamnet Timotheos är speciellt också ur en annan synpunkt: 

Dess andra led, Theos är grekiska för ”gud”.  

 Ändringen från Esaias till Jesaja då? Ja, kanske ville den nya bibelkommissionen ha 

så lite att göra med sin föregångare, Esaias Tegnér, som möjligt. Det är också en förändring 

gentemot Karl XII:s bibel som använde Esaia. 

 Matteus 6:9-6:13, är ett avsnitt där flera stavningsförändringar kan urskiljas. I den 

gamla översättningen skrivs det t ex himmelen istället för himlen som är mer förekommande i 

våra dagar. Ordet såsom som förekom i KB1917, skrivs i den nya översättningen ut som två 

ord. I KB1917 var man noggrann med att minska på småorden och det kan vara en förklaring 

för användningen av formen såsom.  

 

5.1.3 Böjning 
En av anledningarna till den nyaste bibelöversättningens tillkomst var det svenska 

böjningssystemets omvälvande utveckling. Ett exempel på de kanske vanligaste skillnaderna 
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mellan de två senaste bibelöversättningarna är verbens kongruensböjning i andra person 

plural. Vi ser tydliga skillnader i bland annat Matteus 7:12. 

  

KB1917:  
”Därför, allt vad I viljen att människorna 
skola göra eder,  
det skolen I ock göra dem 

NT1981:  
”Allt vad ni vill att människorna skall göra 
för er,  
det skall ni också göra för dem. 

 

Detta fenomen levde kvar ca 100 år längre i bibelspråket än i övrig svenska, där det försvann 

på 1800-talet65. Det hela är förmodligen ett resultat av det tyska inflytandet på det svenska 

språket. Jämförelsen mellan svenskans ”I haven”, och tyskans ”Wir Haben” kan tyckas ha 

likheter, men det är skenbart eftersom det rör sig om andra respektive första personen pluralis.  

I svenskan finns ännu spår av kongruensböjning i gamla ramsor eller långlivade 

ordvändningar t ex sångtexter av folkvisetyp: ”Viljen I veta” är bara ett exempel.  

 I Messiasprofetian Mika 5:2 ser vi till exempel den äldre böjningen bliva i KB1917. 

Det har också mycket riktigt blivit ersatt med kortformen bli i Bibel 2000. I Matteus 7:12 har 

den ålderdomliga formen eder blivit ersatt av er. I Bibel 2000 har många ålderdomliga 

böjningar som varde, äro och ondo blivit ersatta av de lite enklare formerna bli, står och 

onda.  

 
5.2 Fraser och satser 
 
5.2.1 Ord och uttryck 
 
Vi har i svenskan uttrycket ”att röra upp himmel och jord”. Vi vet ganska väl vad det innebär: 

Att bli upprörd, oftast över en bagatell, eller med ett annat bevingat ord ”Att göra mycket 

väsen för lite ull”. Men vad har uttrycket med ”himmel och jord” att göra och varifrån 

kommer det? Formuleringen finns i Haggai 2:7 i Karl XII: s bibel: ”Det är ännu en liten tid, 

att jag ska röra upp himmel och jord, hafwet och det torra" I KB1917 står det ”komma 

himmelen och jorden att bäva” och i Bibel 2000 ”Inom kort, mycket snart skall jag skaka 

himmel och jord, hav och land”. Att 1703 års formulering blivit ett svenskt uttryckssätt, om 

än med en helt annan betydelse, beror kanske på att man tog mer intryck på den tiden. På den 

tiden fanns inte det utbudet av annan litteratur som vi har idag.  

”Att ha sitt på det torra” är numera ett så alldagligt uttryck att det knappast skulle 

accepteras i en bibelöversättning. Men det kommer från Karl XII:s bibel och berättelsen om 

                                                 
65 Pettersson 2005: 177 
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uttåget ur Egypten då Röda havet torrlades, detta uttåg som är så viktigt att det gett namn åt 

andra Moseboken: Exodus som i en översättning trogen grekiska borde skrivas Exodos.  

 
5.2.2 Syntax 
 
Syntaxen beskriver de mer eller mindre fasta regler för hur ord kan kombineras med varandra.  

De flesta ordklasser kan kombineras till fraser, som i sin tur kan kombineras till satser. Som 

märkbara exempel på syntaxens förändring med tiden, kommenterar jag de verser ur Jesaja, 

kapitel 53 i Karl XII:s bibel, Kyrkobibeln 1917 och Bibel 2000 det bibelställe som brukar 

kallas profetian om ”Herrens lidande tjänare”:  

 

Karl XII:s bibel: 
–Han war then alraföraktadste 
och wanwyrdaste, full med 
wärck och kranckhet; han war 
så föraktad, at man giömde 
ansiktet för honom, therföre 
aktade wi honom intet. 
Sannerliga, han bar wåra 
kranckheter, och lade uppå sig 
wår sweda; men wi höllo 
honom för then som plågad och 
af Gudi slagen och pinter war. 
Men han var sargad för wåra 
missgierningars skul, och slagen 
för wåra synders skul; näpsten 
ligger uppå honom, på thet at wi 
skulle frid hafva, och genom 
hans sår äre wi helade. 

KB1917: 
–Föraktad var han och övergiven 
av människor, en smärtornas man 
förtrogen med krankhet; Han var 
såsom en för vilken man skyler sitt 
ansikte, så föraktad att vi höllo 
honom för intet. Men det var våra 
krankheter han bar, våra smärtor, 
dem lade han på sig, medan vi 
höllo honom för att vara hemsökt, 
tuktad av Gud och pinad.  
Ja, han var sargad för våra 
överträdelsers skull, och slagen för 
våra missgärningars skull; 
Näpsten var lagd på honom, för att 
vi skulle få frid, och genom hans 
sår bliva vi helade. 
 

Bibel 2000: 
Han var föraktad och 
övergiven av alla, en plågad 
man, van vid sjukdom. 
Han var föraktad, utan värde i 
våra ögon. 
Men det var våra sjukdomar 
han bar, våra plågor han led,  
När vi trodde att han blev 
straffad, slagen av Gud, 
förnedrad. 
Han blev pinad för våra brott, 
sargad för våra synder, han 
tuktades för att vi skulle helas. 
Hans sår gav oss bot. 

 

Kommentar: Den hopskrivna superlativen ” alraföraktadste” skulle i vår tids språkbruk 

skrivas ”allra mest föraktade” även om såväl KB1917 som Bibel 2000 valt en annan lösning. 

Mest slående är nog finita verbets placering sist i bisatser som i tyska och fornnordiska: Märk 

formuleringen ”på thet at wi skulle frid hafva”. I bibelstället finns fler exempel på denna 

placering av verbet, dock är den är inte helt konsekvent genomförd.  

Ett exempel på detta fenomen är till exempel på bibelställets sista rad där KB1917 

använder verbformen helade, medan Bibel 2000 använder sig av det direkta objektet i satsen, 

nämligen bot.  Vi kan även notera en annan skillnad på bibelställets första rad, där KB1917 

börjar meningen med verbet medan Bibel 2000 inleder med subjektet i satsen. Kanske är det 

just det som gör att KB1917 ibland uppfattas som mer poetiskt utförd 
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Kanske anar vi här övergången till vår tids ordföljd i svenska språket. Man ser också 

att meningar ofta särskiljes med ett semikolon i 1703 års bibel, men att detta blir allt 

ovanligare i senare tiders översättningar. Dessutom märks förenklingen av språket genom att 

Bibel 2000 har kortare meningar och uttrycker samma innehåll kortast av de tre 

formuleringarna.  

 
5.3 Citat 
 
Jag har valt ut ett antal centrala och kända bibelställen, som framställs parallellt och 

analyseras. Eftersom jag först och främst kommer diskutera skillnader mellan KB1917 och 

Bibel 2000 kommer detta avsnitt handla mest om de två. Som motivering kan nämnas att 

dessa officiella översättningar ligger närmast i tiden och därför berör nu levande generationer 

mest. Det finns också mer omfattande information om dessa biblar än om deras föregångare. 

Men urvalet beror också på att dessa är två individuella och självständiga versioner av 

källorna och inte revisioner som flera andra.  

 
 
5.3.1 Exempel ur Nya testamentet 
 
Matteusevangeliet 2:1: 
 
KB1917:  
– När nu Jesus var född i Betlehem i Judéen 
på konung Herodes’ tid, då kommo vise män 
från österns länder till Jerusalem och sade: 
”Var är den nyfödde konungen? Vi hava 
nämligen sett hans stjärna i östern och hava 
kommit för att giva honom vår hyllning” 
 

NT1981: 
– När Jesus hade fötts i Betlehem i Judéen  
på kung Herodes tid, kom några österländska 
stjärntydare till Jerusalem och frågade:  
”Var finns judarnas nyfödda kung? Vi har 
sett hans stjärna gå upp och  
kommer för att hylla honom” 

 

Kommentar:  

I NT81 har ägandeapostrofen efter Herodes tagits bort. I KB17 har verben pluralböjning och 

verbformen ”hava” istället för ”ha”. Ordvalen är ålderdomliga: ”konung” istället för det för 

oss mer naturliga ”kung”. Den senaste översättningen föredrar presens istället för de 

perfektbaserade meningar som präglar ordval som ”hava kommit”, och ”hava sett”. Den äldre 

översättningen är mer omständlig i valet av: ”giva honom vår hyllning” istället det enkla och 

naturliga verbet ”hylla”. 
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Matteus 7:12 
 
KB1917: 
”Därför, allt vad I viljen att människorna 
skola göra eder,  
det skolen I ock göra dem;  
ty detta är lagen och profeterna.” 

NT1981: 
”Allt vad ni vill att människorna  
skall göra för er, 
det skall ni också göra för dem. 
Det är vad lagen och profeterna säger.” 

 

Kommentar: 

Att denna Gyllene regel är en nytolkning i positiv form av lagens innebörd i GT framgår 

bättre i NT1981 än i KB1917. Dativformen uttrycks utan preposition i KB1917, vilket 

påminner om tyskt språkbruk. Här framgår också skillnaden väl mellan nya och gamla former 

av personliga pronomen, verb m m. 

 
 
Matteus 6:9-13:  
 
KB1917: 
”I skolen alltså bedja sålunda: 
Fader vår, som är i himmelen! 
Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt 
rike; ske din vilja, såsom i himmelen,  
så ock på jorden;  
vårt dagliga bröd giv oss idag;  
och förlåt oss våra skulder,  
såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro; 
och inled oss icke i frestelse,  
utan fräls oss från ondo” 

NT1981: 
”Så skall ni be:  
Vår fader, du som är i himlen.  
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt  
rike komma. Låt din vilja ske, på jorden 
så som i himlen.  
Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. 
Och förlåt oss våra skulder,  
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning,  
utan rädda oss från det onda.” 
 

 

Kommentar:  

NT1981 är rejält uppdaterad med undantag av det lite högtravande ordet fader. KB1917 är rik 

på konjunktiv, som till exempel ske och tillkomme i ovanstående textställe. Bönens 

önskningar i NT1981 uttrycks däremot med verbets imperativform ”låt”. Man kan fråga sig 

om ”prövning” är lättare att förstå än ”frestelse” som ju förekommer alldagligt, exempelvis i 

Janssons frestelse. Vändningen ”från ondo” är ersatt, men samma form används i exempelvis 

”till godo”. Man säger exempelvis ”Håll till godo”! Och dagens svenskar brukar inte ha 

bekymmer med att förstå innebörden av ett tillgodokvitto. Det finns fler sådana ålderdomliga 

vändningar som förstås av moderna svenskar, till exempel ”till salu”. Detta fenomen förklaras 

av att genitiv styr prepositionen till, och det gör att resultatet blir det nyss nämnda.  

 21



 Det kan vara intressant att jämföra några rader i ordagrann översättning till svenska 

från Silverbibelns översättning på 500-talet från grekiska till gotiska, som alltså saknar 

latinskt inflytande: 

 
”atta unsar þu in himinam,  
weihnai namo þein, qimai þiudinassus þeins, 
wairþai wilja þeins,  
swe in himina jah ana airþai hlaif unsarana 
þana sinteinan gif uns himma daga” 

”fader vår du i himmelen, 
helgat varde namn ditt, må komma rike ditt, 
varde vilja din  
så i himmelen även på jorden, 
bröd vårt det dagliga giv oss denna dag” 

 
Två kommentarer: 

Språkligt insatta personer bör inte ha några problem att se hur likt nordiska språk och tyska är 

i förhållande till gotiska genom halvannat årtusende. Likaså är det märkligt hur väl texten 

stämmer med såväl KB1917 som NT1981. En orsak till detta är förmodligen att alla tre 

versionerna utgår från den grekiska grundtexten. 

 
 
Markusevangeliet (4:1): 
 
KB1917:  
– Och han begynte åter undervisa 
vid sjön. Och där församlade sig 
en stor hop folk omkring honom. 
Därför steg han i en båt, och han 
satt i den ute på sjön, under det 
att allt folket stod på land utmed 
sjön 
 

NT1981: 
– Sedan började han undervisa 
vid sjön igen. Massor av folk 
samlades  
kring honom, och därför steg han 
i en båt och satt i den ute på 
vattnet, medan  
folket stod på stranden 
 

Kommentar: 

Notera inledningen av citatet: Och/Sedan. Ord som ”eller”, ”och”, eller ”men” är litterärt 

översatta från en hebreisk konjunktion men har enligt Olofsson på ett typiskt hebreiskt sätt 

endast funktionen som satsinledare66. Vi har ingen motsvarighet till fenomenet i svenskan. 

Den satsinledaren ser vi mer av i KB1917 än i Bibel 2000, vi ser exemplet i bibelställets 

första mening, där ”och”, används i KB1917, medan Bibel 2000 föredrar ”sedan”.   

 Vidare finns det en betydelseförskjutning i jämförelsen massor/stor hop: ”Massor av 

folk” är nutidssvenska med ganska lågt stilvärde. Ordvalet ”stranden” i vår tids översättning 

är förmodligen medvetet; Stranden kan vara positivt värdeladdat för nutidsmänniskor och 

bibelspråket kan kanske ha påverkats av nutidskulturen.  

 

                                                 
66 Olofsson 1986: 15 
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Lukasevangeliet (20:1): 
 
 
KB1917:  
– Och en dag, då han undervisade folket i 
helgedomen och förkunnade evangelium, 
trädde översteprästerna och de skriftlärde 
tillika med de äldste fram 
 

NT1981: 
– En dag när han undervisade folket i  
templet och förkunnade budskapet,  
kom översteprästerna och de skriftlärda 
tillsammans med de äldste fram till honom 

Kommentar:  

Vi ser här samma tendenser som tidigare i KB17, inledande meningar med prepositionen 

”Och”. Det mer högtravande ”då” har ersatts med ”när”. Ett ganska gammalt uttryck, ”trädde 

fram”, har i den nya ersatts med ”kom fram”. Man kan ifrågasätta den ändringen, till exempel 

är ju inte ordet ”framträdande” svårbegripligt. ”Skriftlärde” är en plural maskulinumform som 

ersatts av den mer nutida formen ”skriftlärda”. Konsekvensen är dock bristfällig, då ”De 

äldste” finns i båda. 

 
 
 
Första Korintierbrevet (13:1-2): 
 
KB1917: Kärlekens lov
– Om jag talade både människors och änglars 
tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag  
allenast en ljudande malm eller en klingande 
cymbal. 
Och om jag hade profetians gåva och visste alla 
hemligheter och ägde all kunskap och om jag hade 
all tro, så att jag kunde förflytta berg,  
men icke hade kärlek, så vore jag intet” 
Och om jag gåve bort allt vad jag ägde 
till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade  
min kropp till att brännas upp men icke hade kärlek, 
så vore detta mig till intet gagn. 

NT1981: Vägen framför andra: Kärleken
– Om jag talar både människors och änglars 
språk men saknar kärlek, är jag  
bara ekande brons, en skrällande  
cymbal. 
Och om jag har profetisk gåva och känner  
alla hemligheterna och har hela kunskapen, 
och om jag har all tro så att jag kan flytta 
berg, men saknar kärlek, är jag ingenting” 
Och om jag delar ut allt jag äger 
och om jag låter bränna mig på bål, 
men saknar kärlek,  
har jag ingenting vunnit. 
 

 
 
Kommentar:  

Liksom i förra exemplet finns i båda översättningarna meningar inledda med ”Och” 

Största skillnaden är att KB1917 använder sig av en preteritumform i exempelvis hade, visste, 

tycks uttrycka konjunktiv, vilket också styrks av formen vore och gåve. NT1981 har istället 

presensmotsvarigheter. Bruket av konjunktivform ansluter till tidigare användning och hade 

kanske också en poetisk funktion i den äldre översättningen.  
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 Ordet klingande har högre stilvärde än skrällande: Det finns poeter som behärskar 

tekniken att använda vardagliga ord i god poesi, men är ordet väl valt här? Ordet tungomål är 

en ålderdomlig men inte likgiltig synonym till språk; Här finns en viktig nyansskillnad med 

religiös innebörd. Det finns en inkonsekvens i den nya översättningens bestämda form på 

hemligheterna och kunskapen men tro i obestämd form.  

 KB1917:s klassiska kapitelpresentation, Kärlekens lov, har bytts ut liksom den 

välkända formuleringen i Ingemar Bergmans film ”Såsom i en spegel”. 

 

Vi hoppar över några versrader och går till slutraderna på detta kapitel 13: 
 
KB1917: 
Så bliva de då beståndande,  
tron, hoppet och kärleken, dessa tre; 
men störst bland dem är kärleken 

NT1981: 
Men nu består  
tro, hopp och kärlek, dessa tre,  
och störst av dem är kärleken 

 
Kanske är det bara vana som gör att bytet från bestämd form till obestämd form uppfattas som 

banaliserande: tro, hopp och kärlek kunde höra hemma i vilken dansbandstext som helst. Om 

översättarna vill nå vår tids människor med den texten är det nog inte helt givet att de lyckas. 

 
5.3.2 Exempel ur Gamla testamentet 
 
Mika 5:2: 
 
KB1917: 
–Men du Bet-Lehem Efrata,  
som är så ringa för att vara  
bland Juda släkter,  
av dig skall åt mig utgå en man  
som skall bliva en furste i Israel,  
en vilkens härkomst tillhör  
förgångna åldrar, forntidens 
dagar. 
 

Bibel 2000: 
–Men från dig Betlehem  
i Efrata, så obetydlig  
bland Judas släkter,  
skall jag låta en härskare  
över Israel komma,  
en som leder sin härkomst  
från forntiden, från det  
längesedan förflutna. 
 

SFB 
–Men du Betlehem Efrata,  
som är så liten 
bland Juda tusenden, 
från dig ska det åt mig komma en 
som ska härska i Israel. 
Hans ursprung är före tiden, 
från evighetens dagar. 

 
Kommentarer:  

KB1917 verkar med formen Bet-Lehem vara mer trogen den hebreiska texten än Bibel 2000. 

Intressant är den latiniserade genitivformen Juda av egennamnet Judas som slutar på s. Detta 

är genomfört i KB1917; det finns vändningar som Jesu kors, Kristi lekamen m fl, men det är 

inte riktigt konsekvent; det heter t ex Johannes’uppenbarelse. SFB ligger närmare KB1917 av 

ett antal skäl: Den har KB1917 som en av sina utgångspunkter, den är mer litteral än N19T81 

som har den i sekulärt språk mera normala genitiven. Men det finns exempel på att den 

 24



latiniserade genitiven håller sig kvar i moderna namn som t ex Laurentiigatan som finns i 

flera städer, till exempel i Lund. 

I både KB1917 och NT1981 uttrycker man i de två sista versraderna förfluten tid med 

två vändningar, dock i omvänd ordning, vilket väl inte spelar någon roll. Men avgörande 

betydelse har skillnaden mellan SFB och de andra översättningarna och det är därför jag tagit 

med SFB: Dess översättning ”före tiden, från evighetens dagar” har en helt annan innebörd än 

” från forntiden, från det längesedan förflutna”. Det visar nämligen, att härskaren i denna 

Messiasprofetia inte är en vanlig, jordisk kung utan en som står över tiden.  

Detta kanske var SFB: s allvarligaste kritik mot NT1981, vilket framhålls av Erlandsson: 

Bibelöversättare som vill förmedla Bibelns budskap får inte styras av modern vetenskaps 

teorier om dess tillkomst och innehåll67. Som framgår såväl här som längre fram i uppsatsen 

så kan N19T81 undvika evighetsbegreppet, som ändå är så centralt i budskapet och finns i 

uttryck som ”från evighet till evighet”. Detta kan tyckas märkligt i en översättning som också 

bejakar modern vetenskap som inte har problem med oändlighetsbegreppet. 

 Ett helt annat bibliskt drag framträder i samma slutrader i alla tre översättningarna: 

Detta att utrycka samma sak på två sätt (”före tiden, från evighetens dagar”), ett slags 

parallellism, är lite typiskt för Gamla testamentet men finns också i modern fri vers och passar 

därför väl i NT1981 som vill tala till oss nutidsmänniskor. Predikaren är rik på sådana 

exempel; här ett från Pred12:1 som är konsekvent genomfört i KB1917 och Karl XII:s bibel 

men inte i Bibel 2000: 

 
Karl XII:s bibel: 
Tänk uppå din Skapare i 
dinom ungdom  
förr än de onda dagar komma 
och åren nalkas 
då du varder sägandes: 
”De behaga mig intet” 

KB1917: 
Så tänk på din Skapare i din 
ungdomstid, 
förrän de onda dagarna 
komma och de år nalkas, 
om vilka du ska säga: 
”Jag finner icke behag i 
dem” 

Bibel 2000: 
Tänk på din Skapare i din 
ungdom, 
innan de onda dagarna 
nalkas,  
de år som ingen glädje har att 
ge 

    
Lägg också märke till hur prepositionen i styr dativform, dinom, samma form som vi har kvar 

ännu i uttrycket ”i sinom tid”. Man kan undra om det är en inkonsekvens att samma form inte 

utmärks efter prepositionen ”uppå”. Ordet ”nalkas” finns i alla tre översättningarna. Frågan är 

om den alldagliga formen i Bibel 2000 inte blivit mer stilmässigt konsekvent med exempelvis 

”närmar sig”. 

                                                 
67 Erlandsson 1999: 11-15 
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 Vi finner ett till exempel i Ordspråksboken som också får belysa hur språket i Karl 

XII:s bibel kan växla från att på ena raden vara fullständigt föråldrat till att på nästa bli så 

modernt, att det fungerar oförändrat i Bibel 2000, bortsett från stavningen: 

Karl XII:s bibel: 
Beröm dig icke af 
morgondagen, ty du west icke 
hvad idag hända kan. 
Lät en annan lofva tig, icke tin 
mun, en främmande,  
och icke dina egna läppar 

KB1917: 
Beröm dig icke av morgondagen, 
ty du vet icke 
vad en dag kan bära i sitt sköte. 
Må en annan berömma dig, och 
icke din egen mun, en främmande, 
och icke dina egna läppar 

Bibel 2000: 
Yvs inte över morgondagen, 
du vet inte  
vad den bär i sitt sköte 
Låt en annan prisa dig, inte din 
egen mun, en främmande,  
inte dina egna läppar  

 

Kommentar: 

Den första meningen i citatet ur Karl XII: s bibel uppvisar verbböjning i andra person 

singularis som i tyskan och likaledes står finita verbet sist i bisatsen. Stavningen har inte 

stabiliserats ordentligt; citatet är hämtat från en tryckning kring 1850 ”uti Berlingska 

Tryckeriet i Lund”, dvs ett halvsekel före den genomgripande reform där fv ersattes med v.  

 Den andra meningen har imperativformen ”lät” av verbet ”låta” påminnande dels om 

engelskans ”let”, dels om folkligt svenskt språkbruk, använt t ex i tolkningar av Bellmans 

epistlar: ”Lät nu musiken skråla”. KB1917 använder uppmaningsformen ”må” som också 

påminner om tyska. Bortsett från detta är andra meningen i stort sett utformad på samma sätt. 

 

Psaltarens 23:dje psalm: 
 
KB1917: 
”Herren är min herde, mig skall intet fattas, 
han låter mig vila på gröna ängar;   
han för mig till vatten där jag finner ro,  
han vederkvicker min själ; 
han leder mig på rätta vägar,  
för sitt namns skull. 
om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,  
fruktar jag intet ont, ty du är med mig; 
din käpp och stav de trösta mig. 
 Du bereder för mig ett bord 
 i mina ovänners åsyn; 
du smörjer mitt huvud med olja  
och låter min bägare flöda över. 
Godhet allenast och nåd skola följa mig 
 i alla mina livsdagar,  
och jag skall åter få bo i Herrens hus 
evinnerligen” 

 

 
Bibel 2000: 
”Herren är min herde, ingenting skall fattas mig,  
han för mig i vall på gröna ängar,  
han låter mig vila vid lugna vatten. 
Han ger mig ny kraft 
och leder mig på rätta vägar,  
sitt namn till ära. 
Inte ens i den mörkaste dal 
fruktar jag något ont, ty du är med mig,  
din käpp och stav gör mig trygg. 
du dukar ett bord för mig  
i mina fienders åsyn,  
du smörjer mitt huvud med olja  
och fyller min bägare till brädden. 
Din godhet och nåd skall följa mig  
varje dag i mitt liv  
och Herrens hus ska vara mitt hem  
så länge jag lever”. 
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Kommentarer:  

Första raden i KB1917 är stilistiskt och poetiskt vacker. Den har behållits i SFB: s 

översättning, men i Bibel 2000 verkar ett konsekvent utbyte av ordet ”intet” ha varit viktigare 

än förlusten i rytmik. I övrigt tycks man inte riktigt ha vågat sig på att uppdatera språket 

radikalt i denna kända psalm i Bibel 2000 till vår tids bruk: ”fruktar jag något ont” får vara 

kvar, trots att ”är jag rädd” skulle ha haft samma innebörd. Likaså behåller man ”skall” men 

nu som granne till det mer vardagliga ”ingenting”. Ordet ”vederkvicker” är förstås utbytt. 

Översättarna anslår en folkton i vändningen ”han för mig i vall”. Frågan är om inte den äldre 

formuleringen ”han för mig till vatten” bättre fångar textens anda: Vatten är ett 

överlevnadsvillkor i synnerhet i varma klimat, vilket också fångas av ett annat känt citat ur 

1917 års översättning: ”Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar..”. Denna nyans finns också i 

Karl XII: s bibel: ”Han föder mig på en grön äng; och förer mig till friskt watn.” 

Formuleringen ”flöda över” i KB17 ligger närmre det hebreiska ursprunget och bör väl inte 

vålla några problem för den moderna läsaren, som bör vara van vid nutidens ”överflöd”.  

 En muntration kan skönjas i den sista versraden: Det gamla ordet ”evinnerligen” med 

betydelsen ”för evigt” har ersatts av ”så länge jag lever”. Man frågar sig: Har översättarna 

tappat tron på det eviga livet, som är så centralt i den kristna trosbekännelsen? I så fall: Varför 

då bekymra sig över översättningar, behövs då en bibel överhuvudtaget? 

Ett svar kan vara att Bibeln och den kristna kulturen är en tusenårig europeisk 

tradition, som vi är impregnerade av. En tradition, som är en spegel också av språkets 

utveckling och som själv har drivit på både språkutveckling och utbildning.  
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6 Avslutande diskussion 
 

Bibelns betydelse för nutidsmänniskan kan inte överskattas. I århundraden har den 

varit den viktigaste litteraturen för miljoner människor. Det kan vara svårt att inse hur stor 

betydelse den haft. Ett sätt kan vara att ta fasta på att bibelns budskap fortfarande har politisk 

betydelse inte bara i USA utan också i EU och Sverige. Såväl kristdemokrater här hemma 

som politiker i EU vill markera att den europeiska gemenskapen traditionellt vilar på kristen 

värdegrund. Kanske ligger det en historisk sanning i detta: Europa har en gång tidigare och 

under flera hundra år varit förenat genom en gemensam kyrka. Dess språk, latin, har hävdats 

som Europas modersmål. Genom reformationen försvagades den internationella kyrkans och 

latinets maktställning. Trots att bibeln översatts många gånger till många språk, har dess 

budskap genom tiderna förblivit förvånansvärt oförändrat.  

Men hur kommer det att se ut i framtiden då? Blir det några fler bibelöversättningar? 

Vi har en liknande situation idag som på 60-talet, när ungdomarnas utanförskap för 

bibelspråket uppmärksammas. Idag är det invandrarna som står utanför. Det är dock svårt att 

se hur stort det utanförskapet är eftersom många invandrare tillhör andra religioner än 

kristendomen.  

Dagens valfrihet gör att jag tror att det inte komma någon ny bibelöversättning på lång 

tid i alla fall. Idag behöver vi inte konfirmera oss, döpa oss o s v. Om vi vill kan vi begära 

utträde ur kyrkan. Det är garanterat denna valfrihet som gör att gudstjänstsbesöken minskar. 

Vi kan gå på gudstjänster, men om vi vill kan vi göra något annat. På 1800-talet hade det 

ingen betydelse vad man ville göra. Var det söndag, så gick man i kyrkan.  

 I den här uppsatsen har jag fått insikt i hur det svenska språket har utvecklats och jag 

har verkligen lärt mig mycket.  Dessutom har den varit rolig att arbeta med. Jag har lärt mig 

att tycka om Bibeln, kanske inte för dess innehåll, utan för det vackra språket i de olika 

översättningarna. Jag har också lärt mig hur mycket bibeln påverkat annan kultur och 

litteratur. 

Även om det är andra tider nu tror jag bibelns roll förblir oförändrad. Den kommer för 

alltid vara en del i miljontals människors liv. Tidlösa företeelser som Bibeln marknadsför sig 

själv. Så enkelt är det. 
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