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   United Bible Societies’ Greek New Testament, tredje utgåvan 

UBS
4
  United Bible Societies’ Greek New Testament, fjärde utgåvan 

NA
26

  Nestle-Aland Novum Testamentum Graece, 26:e utgåvan 

NA
27

  Nestle-Aland Novum Testamentum Graece, 27:e utgåvan 

UBSGNT Någon utgåva av United Bible Societies’ Greek New Testament 

UBS/NA Den gemensamma texten i UBS
3
, UBS

4
, NA

26
 och NA

27
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Statliga utredningar: 

SOU 1968:65 Nyöversättning av Nya Testamentet. Behov och principer. Betänkande angivet 

av 1963 års bibelkommitté 

U 1970:8 Om Nya testamentet: en sammanställning av remissyttranden över 

Nyöversättning av Nya testamentet (SOU 1968:65) 

U 1972:4 Valda texter ur Nya testamentet 

U 1972:10 Inför en ny bibelöversättning, Riktlinjer och förslag - Betänkande avgivet av 

1971 års sakkunniga för översättning av Nya testamentet 
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 Codex Sinaiticus  א

A  Codex Alexandrinus 

B  Codex Vaticanus 

C  Codex Ephraemi Syri Rescriptus 

D  Codex Bezae Cantabrigensis 

omit  en alternativ läsart som utelämnar de aktuella orden 

*  den ursprungliga läsarten i en handskrift som blivit rättad av en skrivare 

vid
 text i en handskift som är svår att tyda på grund av handskiftens dåliga skick 

 

Övrigt 

BK  Bibelkommissionen 

LXX  Septuaginta 

 



Uppsala Universitet – teologiska institutionen  Erik Witte 

Bibelvetenskap C2 NTs    

1 

 

1 Inledning 

Beskrivningar av karaktären hos olika bibelöversättningar är inte ovanliga. Ofta beskrivs de 

utifrån vilka översättningsprinciper som varit vägledande och ibland vilken målgrupp som 

stått i fokus. När det gäller den moderna svenska översättningen av Nya testamentet som 

kallats NT81 och som nu ingår i Bibel 2000 är min uppfattning att det är relativt allmänt känt, 

åtminstone ibland teologer, att den är en idiomatisk översättning. Men till bibelöversättning 

finns det alltid ytterligare en dimension – den textkritiska. Innan man kan översätta något 

måste man nämligen alltid ta ställning till vilken text man ska översätta. Detta dilemma står 

bibelöversättaren inför eftersom den grekiska texten till Nya testamentet föreligger i så 

många olika handskrifter med så olika text. Av denna anledning behövs det beskrivningar, 

inte bara av bibelöversättningars översättningsriktlinjer, utan också av den typ av textval som 

deras text återspeglar. I denna uppsats ämnar jag beskriva Bibel 2000 ur ett sådant textkritiskt 

perspektiv. Beskrivningen ska vara till hjälp för den som studerar Bibel 2000 att veta dels 

vilka slags textkritiska val som ligger bakom översättningen, och dels vilken slags påverkan 

själva översättningsprocessen haft på vilken grekisk text den färdiga översättningen 

reflekterar. Jag känner inte till någon liknande textkritisk beskrivning av någon modern 

översättning, men min studie har mycket gemensamt med den slags textkritiska beskrivningar 

som idag görs av de tidigaste bibelöversättningarna (ofta kallade versioner), i syfte att se vad 

de kan säga om den grekiska grundtexten.
1
 

I de riktlinjer som legat till grund för arbetet med textkritiska frågor i den statliga 

bibelkommission med uppdraget att producera översättningen Bibel 2000 framhålls att det är 

angeläget ”att översättarna för sådana anteckningar att de är i stånd att under arbetets gång 

och efter dess avslutande redovisa alla de ställen, där de i sin översättning avviker från 

ordalydelsen i den edition vilken valts som standard-grundtext” (U 1972:10, 19). 

Ifall några sådana anteckningar verkligen gjordes eller inte har jag inte lyckats få full 

klarhet i. Klart är dock att ingen fullständig redovisning av textkritiska val någonsin 

publicerats. Några ställen tas dock upp i den färdiga översättningens notapparat, och några få 

ställen lär ha behandlats av f.d. medlemmar av bibelkommissionen.
2
 

Redan i citatet ovan finns en tvetydighet i vad som kan menas med att ”i sin 

översättning avvik[a] från ordalydelsen i den edition vilken valts som standard-grundtext”. 

Man borde kunna anta att översättarna för varje ställe som översatts först gjort ett textkritiskt 

ställningstagande och sedan översatt den grekiska text de valt till svenska. Detta textkritiska 

val kan beskrivas på en skala mellan hur mycket det är baserat på så kallat yttre och hur 

mycket det är baserat på så kallat inre stöd. Ett gott yttre stöd har en läsart som finns i sådana 

                                                 
1
 Se till exempel Bruce M. Metzgers bok ”The Early Versions of the New Testament” (1977), från vilken jag 

hämtat inspiration till upplägget i avsnitt 2.1 nedan. 
2
 Enligt personlig korrespondens med Anders Ekenberg, f.d. medarbetare i bibelkommissionen, 25 mars 2010. 

Jag  har inte lyckats få tillgång till detta material. 
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handskrifter, också kallade textvittnen, som man anser vara tillförlitliga. Det inre stödet är 

motiverat utifrån en samling av textkritiska principer, ibland kallad ”kanon”.
3
 

I översättningsprocessen kan dock en hel del förändringar av innehållet ske. Ett 

kännetecken på en bra genomförd bibelöversättning är att dessa slags förändringar både är 

genomgående, och uttryckligen beskrivna för läsaren i ett antal översättningsprinciper – så att 

man vet vad det är man läser. De förändringar av innehållet som utgått från 

översättningsprinciperna kan få till konsekvens att den färdiga översättningen förändras 

textkritiskt, dvs. att den översatta texten närmare reflekterar andra läsarter än de som 

översättarna först ämnat översätta. På så sätt kan ett textkritiskt val effektivt komma att döljas 

bakom översättningsprocessen, och istället för textkritiska resonemang är det andra skäl som 

ligger bakom översättningens formulering. Eftersom man knappast kan använda sådana 

ställen för att positionera en översättning textkritiskt, måste man alltså avgöra vad i 

översättningen som reflekterar ett faktiskt val av grekisk läsart, och vad som är en 

konsekvens av själva översättningsprocessen. För att skilja dessa åt behöver man veta dels 

vilka textkritiska principer som legat bakom översättarnas arbete, och dels vilka 

översättningsprinciper de använt sig av. 

Även om denna andra grupp av avvikelser från standard-grundtexten alltså snarare är 

ett resultat av en viss översättningsmetodologi, och studiet av dem alltså strikt sett inte hör 

hemma inom textkritiken, är de ändå väl värda att studera i en textkritisk beskrivning av en 

bibelöversättning, eftersom detta är ett område där de båda disciplinerna överlappar. 

1.1 Uppsatsens syfte, frågeställningar och metod 

Uppsatsens syfte är att göra en textkritisk beskrivning av Nya testamentet i Bibel 2000. För 

att kunna göra det utgår jag ifrån följande frågeställningar: 
 

1. Hur mycket är det möjligt att säga om vilka grekiska läsarter som reflekteras av texten 

i Bibel 2000? 

2. Vilka textkritiska karaktäristika har Nya testamentet i Bibel 2000? 

a. Hur kan man positionera Bibel 2000 textkritiskt? (Detta handlar om uppenbara 

textkritiska val som inte döljs bakom översättningsprocessen) 

b. Hur mycket och vilken slags påverkan har översättningsprocessen haft på vilken 

grekisk text Bibel 2000 reflekterar? 

Som utgångspunkt för studien klargörs relationen mellan texten i Bibel 2000 och texten i 

UBS/NA
4
, vilken är den grekiska standard-grundtext översättarna har utgått ifrån 

(Bibelkommissionens komplement, s 1359). Jag har klargjort denna relation genom att 

jämföra texten i Bibel 2000
5
 med texten i UBS/NA för att se om texten i Bibel 2000 

                                                 
3
 Se bilaga 1. 

4
 Texten i UBS

4
 är identisk med texten UBS

3
, NA

26
 och NA

27
, och förkortas i denna uppsats UBS/NA. (Mellan 

dessa olika utgåvor skiljer sig dock det som på engelska kallas ”discourse segmentation apparatus”, dvs. 

styckeindelning, kommatering, etc. samt de textkritiska apparaterna.) 
5
 Den utgåva av Bibel 2000 jag har använt är Bibeln. Bibelkommissionens översättning. Noter, 

Parallellhänvisningar, Uppslagsdel. (2004). Verbum Förlag och Bokförlaget Cordia. 
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reflekterar samma läsart som texten i UBS/NA, samt om Bibel 2000 bara reflekterar texten i 

UBS/NA eller om den också reflekterar någon av varianterna i någon av UBS’ notapparater. 

Då texten i Bibel 2000 har reflekterat såväl texten i UBS/NA som någon variant i någon av 

UBS’ notapparater har jag registrerat detta tillsammans med anledningen till varför två olika 

läsarter reflekteras av texten i Bibel 2000. Dessa anledningar är så gott som alltid rent 

språkliga. Resultatet av detta har sedan sammanställts och presenteras under avsnitt 2.1 

nedan, och ligger till grund för svaret på den första frågeställningen ovan. 

I de fall texten i Bibel 2000 inte reflekterar texten i UBS/NA utan istället ligger 

närmare någon eller flera av de varianter som presenteras i UBS’ notapparater har detta 

registrerats och sedan legat till grund för analysen av den textkritiska karaktären hos Nya 

testamentet i Bibel 2000. 

En aspekt av arbetet med bibeltexten har varit att skilja mellan de ställen där 

översättarna har gjort textkritiska val och de ställen där andra översättningsmässiga faktorer 

har påverkat vilka läsarter som texten har kommit att reflektera. För att göra detta har jag 

använt mig av de översättningsprinciper som legat till grund för arbetet med Bibel 2000. 

Dessa finns relativt noggrant beskrivna i SOU 1968:65 och U 1972:10, och sammanfattade i 

avsnitt 1.3 nedan. På några ställen har jag också inhämtat information om 

översättningsprinciperna från uppslagsdelen i Bibel 2000. 

För att positionera Bibel 2000 textkritiskt, har jag utgått ifrån Eldon J. Epps beskrivning 

av ”eclectic specialists” och ”eclectic generalists”, och konstruerat en skala mellan vad Epp 

kallar ”right wing specialists”, dvs. sådana forskare som lägger mer tyngd på yttre kriterier 

vid valet av grekisk text, och ”left wing specialists”, dvs. de som lägger mer tyngd på inre 

kriterier (Epp och Fee 1993, 167-168). Forskaridealet är i de flesta fall i mitten, en position 

där man hela tiden balanserar yttre kriterier mot inre. Metoden kan man kalla avvägd 

eklekticism
6
, och är även idealet för den redaktionella kommitté

7
 som producerat texten i 

UBS/NA (Metzger 1994, 14*, 16*, B. Aland, et al. 2001, 3*). Epp menar dock att även fast 

en majoritet av alla textkritiker idag ställer sig bakom en avvägd eklektisk metod där man 

använder sig av både inre och yttre kriterier på ett balanserat sätt, är det i praktiken så att de 

flesta ändå i slutändan väger över åt det ena eller andra hållet, dvs. att man genomgående 

tenderar att ge större vikt åt antingen inre eller yttre bevis. Så är också i fallet med UBS/NA-

kommittén menar Epp. Deras intention var att använda sig av avvägd eklekticism, men 

motiveringarna till de textkritiska valen som publicerats i Metzger (1971) avslöjar att de 

oftare än vad som är tillbörligt i ett balanserat tillvägagångssätt motiverar sina val utifrån 

                                                 
6
 På engelska talar man om ”reasoned eclecticism” (Metzger och Ehrman 2005, 222), eller ”eclectic generalists” 

(Epp och Fee 1993, 164). 
7
 Denna internationella och interdenominella kommitté tillsattes år 1955 av det som nu kallas United Bible 

Societies med följande syfte. ”To meet the growing need for an edition of the Greek New Testament specially 

adapted to the requirements of Bible translators throughout the world.” (Aland, Black, et al. 1975, v) Kommittén 

bestod för den tredje utgåvan av Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger och Allen 

Wikgren, och för den fjärde utgåvan av Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini 

och Bruce M. Metzger. (Aland, Black, et al. 1975, vi, B. Aland, et al. 2001, ix) 
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yttre bevis (Epp och Fee 1993, 166).
8
 Epp förlägger alltså UBS/NA något till höger på skalan 

(Epp och Fee 1993, 166). 

När det gäller de textkritiska riktlinjerna för bibelkommissionens arbete gäller i stort 

vad som är allmänt vedertaget både om vilka handskrifter som bör anses tillförlitliga och om 

vilka inre principer som bör tillämpas. Riktlinjerna säger därför att ”[A]vgöranden måste av 

översättarna fällas med hjälp av både den yttre och den inre kritikens metoder” (U 1972:10, 

13). En kort bakgrund till dessa metoder ges i avsnitt 1.4 nedan. Men även om 

bibelkommissionen använder sig av dessa vedertagna kriterier, skiljer de sig i sin tillämpning 

av dem från vad som annars är vanligt bland textkritiker. Som vi såg ovan försöker man 

enligt den avvägt eklektiska metoden vanligtvis att balansera de yttre bevisen mot inre. Enligt 

bibelkommissionens riktlinjer bör istället den inre kritiken vara tydligt underordnad den yttre. 

Kommissionen, som ju har utgått från texten i UBS/NA, tillämpar i första hand den yttre 

kritiken, och endast där yttre bevis är tvetydiga bör de enligt riklinjerna tillgripa inre 

resonemang för att nå den mest ursprungliga läsarten (SOU 1968:65, 221, U 1972:10, 14). 

Störst vikt bör enligt U 1972:10 (sid 6) ges åt de tidiga papyrerna. 

Bibelkommissionens principer innebär alltså att man utifrån de formuleringar i Nya 

testamentet i Bibel 2000 som kan anses vara ett reslutat av uppenbart textkritiska val (och 

som inte förändrats av översättningsprocessen) kan positionera Bibel 2000 till höger om 

UBS/NA på denna skala. Vilket illustreras av följande bild. 

 

 

 

 

Detta innebär att man bör kunna förvänta sig att bland avvikelserna från texten i UBS/NA 

1 ofta finna ställen där bibelkommissionen baserat sitt textval på yttre kriterier och 

UBS/NA på inre 

                                                 
8
 Detta visar tydligt på den risk som föreligger i att betrakta texten i UBS/NA som vore det originalet självt, eller 

som Tommy Wasserman (2009, 168) uttrycker det ”en ny ’standardtext’ likt Textus Receptus på sin tid”. En av 

anledningarna till detta är att textkritikens mål knappast kan vara att återskapa texten i originalet, något som 

poängterats av Gerhard Mink. Mink propagerar för att man istället för att använda ordet ”ursprunglig text” 

(original text) bör använda ”utgångstext” (Ausgangstext / initial text). Detta eftersom textkritikens metoder i 

bästa fall endast kan ta oss till ”stamfadern” till alla kända handskrifter, och det finns inget som säger att detta 

skulle vara originalet. Texten kan ha kopierats i åtskilliga led mellan originalet och utgångstexten. Dessutom är 

det i många fall osäkert vad som ska menas med original (Mink 2004, 25-26). 

       Bibel 2000 

left wing specialists     right wing specialists 

eclectic generalists 

UBS/NA 
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2 men aldrig (eller mycket sällan) finna ställen där bibelkommissionen baserat sitt textval 

på inre kriterier om texten i UBS/NA baserats på yttre. 

 

För att avgöra vad som legat till grund för textvalen i UBS/NA har jag använt mig av Bruce 

M. Metzgers A Textual Commentary on the Greek New Testament. Metzger, som satt med i 

UBS-kommittén ända från den första utgåvan, har haft mycket god kännedom om 

bakgrunden till de textkritiska val som ligger bakom texten i UBS/NA. Hans kommentar har 

utkommit i två utgåvor (1971) och (1994), i vilka han diskuterar varje textkritisk not som tas 

upp i UBS
3
 och UBS

4
.  

För att avgöra om bibelkommissionen följt sina textkritiska riktlinjer, och därmed också 

kan placeras till höger om UBS/NA, har jag granskat alla de ställen där det i min jämförelse 

visat sig att texten i Bibel 2000 skiljer sig från texten i UBS/NA. Resultatet av denna 

tillämpning presenteras under avsnitt 2.2 nedan. 

När det gäller de ställen där andra översättningsmässiga faktorer har haft inverkan på 

vilken grekisk läsart texten i Bibel 2000 reflekterar har jag, med hjälp av 

översättningsprinciperna för Bibel 2000, samt på några ställen noter i Bibel 2000, sökt avgöra 

den troligaste anledningen till vald formulering.  

För att kunna avgöra hur dessa andra översättningsmässiga faktorer har påverkat den 

textkritiska tillförlitligheten hos den översatta texten har jag använt mig av följande material. 

A) För det yttre stödet har jag använt ett klassificeringssystem utarbetat av Kurt Aland, och 

presenterat i Kurt och Barbara Alands bok The text of the New Testament (1987). Systemet 

delar in de flesta av handskrifterna som nämns i UBS
3
 och UBS

4
 i fem olika kategorier 

utifrån hur väl de kan tänkas representera en ursprunglig text (Aland och Aland 1987, 105-

106,128): 

 

 Category I: Manuscripts of a very special quality which should always be considered in 

establishing the original text. 

 Category II: Manuscripts of a special quality, but distinguished from manuscripts of 

category I by the presence of alien influences (particularly of the Byzantine text), and yet of 

importance for establishing the original text. 

 Category III: Manuscripts of a distinctive character with an independent text, usually 

important for establishing the original text, but particularly important for the history of the 

text. 

 Category IV: Manuscripts of the D text.  

 Category V: Manuscripts with a purely or predominantly Byzantine text, or with a text too 

brief or colorless to be of any real importance for establishing the original text. 

 

B) För det inre stödet har jag utgått ifrån vad Bruce M. Metzger skriver i sin kommentar 

(Metzger 1971, Metzger 1994), och ibland även dragit egna slutsatser utifrån den allmänt 

vedertagna samling av textkritiska regler, som bland annat presenteras i Epp och Fee (1993s, 
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163-164)
9
, Aland och Aland (1987s, 275-277) och Metzger och Ehrman (2005s, 300-315).

10
 

Metzgers kommentar har även varit till hjälp vid bedömningen av det yttre stödet. En 

sammanställning av vilken slags påverkan översättningsprocessen har haft på vilken grekisk 

text Bibel 2000 reflekterar presenteras i avsnitt 2.2.3 nedan. 

1.2 Tidigare forskning 

Enligt personlig korrespondens
11

 med Anders Ekenberg, som själv satt med i 

bibelkommissionen, finns det inga publicerade studier om textvalen i NT81. Ekenberg 

nämner däremot att Harald Riesenfeld, också medlem i bibelkommissionen, har publicerat 

några enstaka artiklar med resonemang kring de textkritiska valen på särskilt problematiska 

ställen. Dessa artiklar har jag inte lyckats få tag på. 

1.3 Översättningsprinciper bakom Bibel 2000 

Översättningsprinciperna till NT-delen i Bibel 2000 arbetades fram i flera steg. Inledningsvis 

gav regeringen en nytillsatt bibelkommitté år 1963 i uppdrag att undersöka behoven för och 

arbeta fram principer för en ny översättning av Nya testamentet. Resultatet av denna 

publicerades i ”Nyöversättning av Nya Testamentet. Behov och principer. Betänkande 

angivet av 1963 års bibelkommitté.” (SOU 1968:65). Bibelkommittén föreslog här att två 

olika översättningar, med olika funktioner och målgrupper, skulle göras (SOU 1968:65, 57-

58). Betänkandet gick ut på remiss till över 70 olika berörda instanser. Vid 

sammanställningen av detta remissvar stod det klart att de allra flesta dock endast ville ha en 

översättning (U 1970:8, 44). 

Några provöversättningar publicerades sedan i häftet Valda texter ur Nya testamentet 

(U 1972:4) och utifrån reaktioner på dessa samt de tidigare remissvaren fastställdes sedan 

översättningsprinciper och bibelkommissionens organisering i ”Inför en ny bibelöversättning, 

Riktlinjer och förslag. Betänkande avgivet av 1971 års sakkunniga för översättning av Nya 

testamentet” (U 1972:10). 

Översättningstypen beskrivs där i termer av ”grundtextadekvat nyöversättning” och 

”litterär översättning”, och tänks kunna användas bl. a som en ”tillförlitlig studietext” (U 

1972:10, 105). Den huvudprincip som ligger bakom översättningen har på engelska kallats 

”the principle of equivalent effect” (SOU 1968:65, 277), och i U 1972:10 ”lika-effekt-

principen”, och lyder ”En översättning bör i möjligaste mån till sina mottagare förmedla 

detsamma som originalet gett sina mottagare” (U 1972:10, 23). Principen realiseras genom att 

”[Ö]versättningen utnyttjar målspråkets alla resurser och söker i möjlig mån återspegla 

stilvariationerna i originalet. Den följer… lika-effekt-principen, dock med mer eller mindre 

stark prioritering av innehållet” (U 1972:10, 105). Det som menas med det sistnämnda är en 

                                                 
9
 Dessa finns återgivna i Bilaga 1. 

10
 Även om Metzger diskuterar varje not i UBS så behandlar han inte alltid varje enskild läsart. Det är på dessa 

ställen som jag har fått dra egna slutsatser. 
11

 25 mars 2010 
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följd av att en översättning aldrig kan översätta allt i en text. Således läggs i den översatta 

formuleringen större vikt vid innehållet och ibland vid formen (U 1972:10, 23, 105). 

Utifrån detta är det klart att översättningen varken är en konkordansöversättning
12

 eller 

en ordagrann översättning. Istället eftersträvas en idiomatisk svenska som kan förstås av den 

”normalskolade vuxna människa som nått sin språkliga mognad” (U 1972:10, 28-29, 46). 

I U 1972:10 beskrivs Nya testamentets grundtext ligga på en låg stilnivå. Detta 

eftersom de flesta av såväl författarna som mottagarna saknade högre litterär bildning, och 

därför inte lade märke till den låga stilen. Eftersom bildningsnivån i det moderna Sverige 

generellt sett är högre, bör också översättningens stilnivå höjas något (U 1972:10, 37). 

Däremot bör man inte göra stilen uniform, utan istället försöka åstadkomma skillnader i stil 

där originalens stil skiljer sig (U 1972:10, 102). 

Resonemanget om de skilda bildningsnivåerna har också betydelse för översättningen 

av ett antal ställen i grundtexten som har dålig grammatik. U 1972:10 (sid 6) uttrycker sig på 

följande sätt om detta. ”De talrika, i den bildade antike läsarens ögon stötande, språkfelen och 

klumpigheterna har förmodligen inte uppmärksammats av de närmast avsedda mottagarna 

och bör inte överföras till översättningen, där de skulle verka påfallande”. 

När det gäller namn i Nya testamentet gäller att de ”namn som är välbekanta inom 

bibeln eller fått spridning utanför den behåller sin traditionella form”, de semitiska namnen 

har endast marginella ändringar och de latinska och grekiska förändras så att fler av de 

ursprungliga språkljuden, samt grammatiska ändelser bibehålls (SOU 1968:65, 644-646, U 

1972:10, 17). Namn som refererar till samma person men i grundtexten har olika former 

stavas på ett och samma sätt på alla ställen.
13

 

1.4 Textkritisk bakgrund och principer för Bibel 2000 

Före artonhundratalets mitt utgick de allra flesta bibelöversättningar från någon av de många 

utgåvorna av den grekiska text som gick under den latinska benämningen Textus Receptus 

(Metzger 1994, 10*). Anledningen till detta var helt enkelt att det var denna text som fanns i 

tryck, och anledningen till att just denna text kom i tryck var att de allra flesta handskrifter 

hade, och fortfarande har, en text som i det mesta påminner om denna. Texten har därför 

kallats majoritetstexten, men också den bysantinska texten. Anledningen till att just denna 

text finns i de allra flesta handskrifter är att den under så gott som hela medeltiden 

producerats i otaliga kopior i skriptorierna i Konstantinopel vilket så tidigt som från 200 v.t. 

var det enda stora centrum för den kristna kyrkan där man fortfarande använde sig av 

grekiska handskrifter, övriga centra använde i huvudsak versioner (dvs. översättningar) (R. L. 

Omanson 2006, 23*-24*). 

Genom ett banbrytande arbete som publicerades 1881 i två volymer med titeln The new 

Testament in the Original Greek lyckades de engelska forskarna Brooke Foss Westcott och 

Fenton John Anthony Hort bevisa att den bysantinska texttypen innehöll en relativt dålig text. 

                                                 
12

 Dvs. att samma grekiska ord på alla ställen översätts med samma svenska ord. 
13

 Denna princip finns inte med i de riktlinjer som utarbetades före översättningen, men beskrivs i uppslagsdelen 

till Bibel 2000 under uppslagsordet namnformer. 
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Istället premierade de vad de kallade för den Neutrala texttypen, vilken senare kom att kallas 

den Alexandrinska texttypen, för vilken Codex Vaticanus (B) och Codex Sinaiticus (א) är de 

viktigaste majuskelhandskrifterna. De principer med hjälp av vilka Westcott och Hort kunde 

komma fram till detta resultat utgör än idag kärnan i den nytestamentliga textkritiken. I 

volym två av deras verk beskriver Hort dessa principer. Där skiljer han mellan vad som kallas 

inre och yttre kritik. Den inre utgår dels från vilka förändringar av texten det är troligt att 

skrivare gjort (såväl medvetna som omedvetna) och dels ifrån vad det är sannolikt att 

författaren har skrivit. Den yttre kritiken handlar om den generella tillförlitligheten hos 

individuella handskrifter. De handskrifter som med hjälp av inre kriterier har bevisats oftare 

ha tydligt ursprungliga läsarter ges större tyngd, även på de ställen där bevisen inte är lika 

tydliga. Även saker som handskrifternas ålder, och läsarternas geografiska spridning har stor 

betydelse för det yttre stödet (Metzger och Ehrman 2005, 174-176, 179, 302)
14

. Eftersom alla 

de ursprungliga läsarterna i Nya testamentet inte finns i en och samma handskrift, utan 

snarare i många olika handskrifter måste man för att producera en så ursprunglig grekisk text 

som möjligt, utifrån yttre och inre bevis, så att säga ”samla ihop” de mest ursprungliga 

läsarterna i en s.k. eklektisk text. 

Ett inte ovanligt tillvägagångssätt inom eklektisk metod är något som kallas 

konjekturer. När man jämfört alla kända läsarter på ett ställe kan det ibland verka som att 

ingen av dem kan vara ursprunglig. Då kan man utifrån textkritikens principer försöka räkna 

ut vad den ursprungliga ordalydelsen var och sedan använda sig av denna trots att den inte 

finns i någon enda handskrift. Det är dock lätt att missbruka möjligheten till konjekturer, om 

vilket Metzger och Ehrman (2005, 227-228) säger följande: ”The conjecture does not rise 

from a certain level of probability (a ”happy guess”) to the level of certainty… unless its 

fitness is exact and perfect. The only criterion of a successful conjecture is that it shall 

approve itself as inevitable. Lacking inevitability, it remains doubtful.” Parker påminner 

också om det faktum att man inte bör tillgripa konjekturer innan man studerat alla olika 

befintliga läsarter, vilket inte är möjligt eftersom långt ifrån alla handskrifter till Nya 

testamentets är fullt analyserade (Parker 2009, 308-309). 

Den eklektiska metoden har fått kritik från en grupp av forskare som försvarar 

bysantinska texttraditionens ursprunglighet.
15

 Dessa anser det vara fel att plocka ihop läsarter 

från en mängd olika handskrifter, och skapa en text som aldrig funnits i någon enskild 

handskrift. Dessutom anser de att Gud knappast skulle kunna tillåta att majoriteten av 

handskrifterna skulle innehålla en korrupt text. Deras argument är alltså snarare teologiska än 

vetenskapliga. Denna typ av resonemang har orsakat att vissa kristna håller sig strängt till 

”King James Version”, eller i Sverige ”Reformationsbibeln”. Båda är översatta från en 

bysantinsk texttyp (Metzger och Ehrman 2005, 218-220, 

                                                 
14

 En sammanfattning av de principer Westcott och Hort använde sig av finns i Epp och Fee (1993, 157-158). 
15

 Exempel på sådana forskare är Maurice A. Robinson och William G. Pierpont som utifrån ett visst mått av 

textkritiska principer publicerat följande grekiska bibelutgåva: The New Testament in the Original Greek: 

Byzantine Textform. Chilton Book Publishing, Southborough, Massachusetts. (2005) Se också Parkers 

utvärdering av deras metod i (Parker 2009, 175-176). 
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Reformationsbibelsällskapet 2007, 1). På den textkritiska skalan kan man placera denna 

grupp långt till höger. Dvs. de lägger stor vikt vid vad de anser vara tillförlitliga handskrifter. 

Den kanske största skillnaden mellan dem och majoriteten av forskare ligger alltså i vilka 

handskrifter som anses mest tillförlitliga.
16

 

Det finns också en grupp forskare som menar att man i det textkritiska valet inte bör ge 

större tyngd åt läsarter från vissa särskilt tillförlitliga handskrifter. Snarare bör man ge alla 

olika läsarter i alla olika handskrifter samma tyngd, och enbart utifrån inre kriterier söka 

avgöra vilken läsart som är den ursprungliga. På grund av detta kan man placera dem långt ut 

till vänster på den textkritiska skalan. Deras metod kan man kalla renodlad eklekticism.
17

 

Utifrån ett sådant tillvägagångssätt kan man alltså i princip hävda att en läsart som bara finns 

i en enda handskrift från sen medeltid, skulle kunna vara mer ursprunglig än en läsart som 

finns i många tidiga handskrifter (Metzger och Ehrman 2005, 222-223). Om detta säger 

Aland och Aland (1987, 276) ”The principle that the original reading may be found in any 

single manuscript or version when it stands alone or nearly alone is only a theoretical 

possibility. Any form of eclecticism which accepts this principle will hardly succeed in 

establishing the original text of the New Testament; it will only confirm the view of the text 

which it presupposes.” 

Som vi såg under avsnitt 1.1 ovan arbetar forskarna bakom texten i UBS/NA med en 

tydligt avvägd eklektisk metod, även om de enligt Epp väger över något till höger på skalan. 

Vad jag vet är bibelkommissionens ställningstagande om att endast tillämpa den inre kritiken 

i de fall yttre bevis är tvetydiga ovanligt bland textkritiker. Det är ju just denna typ av 

textkritisk metod som ligger bakom ”King James-traditionalisternas” textkritiska ”misstag”. 

Det var ju också genom att ifrågasätta yttre bevis med hjälp av inre som Westcott och Hort 

lyckades visa att de bysantinska handskrifterna innehåller en senare och sämre texttyp. Till 

bibelkommissionens försvar måste dock framhållas att de ju utgår ifrån en text som är 

baserad på ett försök till balansering av yttre och inre kriterier. 

1.5 Studiens urval 

Givetvis är det praktiskt omöjligt att studera alla existerande läsarter i varje bok i hela Nya 

testamentet - de är alldeles för många.
18

 Istället utgår min studie från en uppsättning 

alternativa läsarter, i ett urval av texter. Uppsättningen alternativa läsarter jag studerar är de 

som tas upp i de textkritiska apparaterna till UBS
3
 och UBS

4
. Dessa ställen är särskilt utvalda 

                                                 
16

 Detta visar att det inte är tillräckligt att beskriva en textkritikers metod som högerinriktad. Man måste i detta 

fall också definiera vilka handskrifter, eller kombinationer av handskrifter som anses vara tillförlitliga. Samma 

sak torde gälla för typ av textkritisk kanon på vänstersidan. 
17

 På engelska talar man om ”thoroughgoing eclecticism” eller ”radical eclecticism”, (Metzger och Ehrman 

2005, 222). 
18

 Redan 1707 gjorde John Mill en sammanställning av omkring 30.000 varierande läsarter i Nya testamentet. 

Hur många det verkligen finns kan man dock bara spekulera kring eftersom ingen fullkomlig beskrivning av alla 

läsarter gjorts. Endast en studie har gjorts i vilken samtliga läsarter från alla kända handskrifter för en hel 

bibelbok har registrerats och jämförts, och denna studie gäller Judasbrevet, vilket som bekant är mycket kort. 

(Wasserman, The Epistle of Jude: Its Text and Transmission 2006) Se också Parkers (2009, s 309-310) 

kommentar om Wassermans studie. 
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av den redaktionella kommittén eftersom de enligt UBS
3
 ansetts vara ”significant for 

translators or necessary for establishing the text” (Aland, Black, et al. 1975, xii) och enligt 

UBS
4
 ställen där ”the most important international translations of the New Testament show 

notes referring to textual variants or even have differences in their translations or 

interpretations … [or] when for various reasons they [the variants] are significant and worthy 

of consideration.” (B. Aland, et al. 2001, 2*).
19

 De textvarianter som är markerade inom 

hakparenteser i UBS
3
 och UBS

4
 har inte tagits med i undersökningen.

20
  Jag har även studerat 

de textkritiska anmärkningarna till Bibel 2000 för att se om de indikerar andra läsarter på 

något mer ställe än vad som redan berörts av de textkritiska apparaterna i antingen UBS
3
 eller 

UBS
4
, vilket de inte gjorde. 

När det gäller urvalet av texter har jag valt ut ca 25 % av texten i Nya testamentet (66 

av 260 kapitel). Detta torde kunna vara tillräckligt för att få en generell överblick, och på så 

sätt förhoppningsvis kunna finna allmänna tendenser som är giltiga även för resten av Nya 

testamentets texter, även om detta givetvis inte kan bli fullt klarlagt utan en fullständig 

genomgång av Nya testamentets texter.  

Jag har inkluderat ungefär lika stora textblock ur alla av de fyra grupper av texter som 

genom historien ofta kopierats tillsammans i samma handskrifter. (Aland och Aland 1987, 

49-50) Dessa fyra grupper består av:  

 

 Evangelierna 

 De Paulinska breven 

 Apostlagärningarna och de katolska breven
21

 

 Uppenbarelseboken (har tagits med trots att den bara innehåller 6 % av de textkritiska 

noterna i UBS
3
 och 5 % i UBS

4
 dels eftersom dess historia till stor del är oberoende 

av andra bibelböcker, men också för att den innehåller en för Nya testamentet unik 

genre.) 

I apparaten till de olika utgåvorna av UBSGNT finns ett system som genom bokstäverna A-D 

markerar hur svårt det är att avgöra vilken läsart som är mest ursprunglig på varje ställe. A 

indikerar då att texten i UBSGNT är tillförlitlig (engelska: certain) och D att kommittén hade 

mycket svårt att avgöra vilken läsart som skulle väljas. För att göra resultatet så representativt 

som möjligt har jag därför tagit särskild hänsyn så att texter med varianter av relativt jämt 

fördelad svårighetsgrad inkluderats ur de fyra grupperna ovan. Då UBS
3
 har fler varianter i 

evangelierna, och UBS
4
 över lag har fler varianter i breven, har jag baserat selektionen av 

                                                 
19

 De flesta av de 1438 noterna i UBS
4
 är gemensamma med UBS

3
. UBS

4
 adderar dock 284 nya noter och 

utesluter 273 noter som var inkluderade i UBS
3
. (B. Aland, et al. 2001, 2*) För detaljerad information om vilka 

dessa är se (Clarke 1997, 103-106) Se också (Clarke 2002, 118) där han menar att de antal som ges i UBS
4
 inte 

är helt korrekta utan behöver justeras något. 
20

 Dessa utgör ett parallellt system där osäkerhet kring de markerade ordens ursprunglighet eller placering i 

texten markeras. (Aland, Black, et al. 1975, xii) I UBS
4
 anses dessa ställen ha svårighetsgrad C. (B. Aland, et al. 

2001, 2*) När jag citerar UBS
3
 eller UBS

4
 i denna uppsats inkluderar jag även dessa hakparenteser. 

21
 Dessa började troligen grupperas ihop från och med 300-talet under betäckningen Apostolos. Före 300-talet är 

det troligt att Apostlagärningarna förekom tillsammans med evangelierna. (Aland och Aland 1987, 50) 
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texter från evangelierna på svårighetsgraderna från notapparaten i UBS
3
 och från breven 

främst på UBS
4
. I de olika grupperna har följande texter en relativt jämn fördelning av 

varianter i olika svårighetsgrad, samt lämplig storlek (jag har där det är möjligt försökt få 

med hela bibelböcker), och ligger därmed till grund för undersökningen.
22

  
 

Bibelboksgrupp    Antal ställen med  Andel av de under- 

       alternativa läsarter: sökta ställena: 

 Evangelierna    95   ca 23 %  

o Mark 1-8   95 

 De Paulinska breven   108   ca 26 %  

o 1 Kor    70 

o Kol    29 

o 2 Tess    9 

 Apg och de katolska breven  105   ca 26 %  

o Apg 1-9   67 

o 2 Petr    25 

o Jud (dock dålig fördelning) 13 

 Uppenbarelseboken,   101   ca 25 %  

 

Det totala antalet ställen med alternativa läsarter till grund för denna studie är alltså 409 

stycken. Av dessa är 281 stycken gemensamma mellan UBS
3
 och UBS

4
, 76 finns bara i UBS

3
 

och 52 endast i UBS
4
. 

2 Analys 

I denna del presenterar jag mitt material i analyserad form. I den första delen tar jag upp 

ställen i urvalet där texten i Bibel 2000 av språkliga anledningar reflekterar mer än läsart. I 

den andra delen, vilken är huvuddelen, presenterar jag alla ställen där texten i Bibel 2000 

avviker från texten i UBS/NA, tillsammans med de troliga anledningarna därtill. 

2.1 Ställen som av rent språkliga anledningar reflekterar mer än en 
läsart 

I min genomgång av de utvalda passagerna har jag stött på många ställen där det av olika 

anledningar inte går att avgöra vilken grekisk läsart som reflekteras i den svenska 

översättningen.  Uppkomsten till detta ligger framför allt att finna i de olika språkens olika 

karaktär. Nedan följer en översiktlig genomgång av de typer av grundtextvariationer som inte 

går att spåra i en svensk översättning, och som jag stött på i min undersökning. Varje typ är 

först exemplifierat och sedan följer en lista med referenser till alla passager med noter i UBS
3
 

eller UBS
4
 där samma sak inträffar. 

                                                 
22

 Fördelningen innehåller dessutom 5 av de 9 D-ställen som finns i UBS
4
 (dvs. Mark 7:9; 1 Kor 7:34; 2 Petr 

3:10; Jud v 5; Upp 18:3). Judas brev har en ojämn fördelning av svårighetsgrader men har tagits med då den 

innehåller både A och D ställen i UBSGNT
4
. Statistik kring fördelningen av svårighetsgrader i Nya testamentets 

olika böcker har jag hämtat från (Clarke 2002, 113-114). 
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2.1.1 Synonymer, eller nära synonymer 

Denna typ av variation uppkommer då flera grekiska ord är så lika i betydelse att man inte 

kan veta vilket av dem som har blivit översatt till svenska. Ett exempel finns i Mark 3:29 där 

UBS/NA har det ovanligare substantivet ἁμαρτήματος, och en alternativ läsart det vanligare 

ordet ἁμαρτίας. Båda orden är avledda från verbet ἁμαρτάνω och har i princip samma 

betydelse (synd). 

Ungefär samma sak händer på följande 18 ställen i studiens urval: Mark 3:29; 4:20; 

4:8b; 5:31; 6:51; 8:10; Apg 2:24; 7:17; 8:10; 1 Kor 2:4
23

; 12:9; 15:55; Kol 1:22; 2:12; 3:21; 

2 Tess 3:6; 2 Petr 2:6; Upp 9:21. 

2.1.2 Ordföljd 

Då grekiskans ordföljd som bekant är mer flexibel än svenskans, händer det ofta att olika 

läsarter som skiljer sig åt i ordföljd måste översättas på ett och samma sätt. Ett exempel på 

det finns i 2 Petr 2:20 där UBS/NA har texten ”κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ” 

och en alternativ läsart har ”κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ”. Båda översätts till 

svenska med ”vår herre och frälsare Jesus Kristus” (Bibel 2000). 

Ungefär samma sak händer på följande 13 ställen i studiens urval: Mark 1:21; 3:7-8
24

; 

Apg 5:32; 9:12; 1 Kor 10:20; 11:15; 13:4
25

; 14:37
26

; 14:39; 2 Petr 1:5; 1:17
27

; 2:20; 

Upp 14:8. 

2.1.3 Verbformer 

Ibland går det inte avgöra vilken av olika läsarter som översatts till följd av att de grekiska 

verben markerar betydligt fler grammatiska kategorier än de svenska. Ett exempel på detta 

finns i Mark 6:2, där Bibel 2000 översätter ”Och de många som hörde honom…” I UBS/NA 

har här verbet i present particip (ἀκούοντες), medan en alternativ läsart har det i aorist 

particip (ἀκούσαντες). Om man inte vill ha en mycket krystad översättning måste man här 

översätta de två olika läsarterna på samma sätt. 

Liknande saker har hänt med följande grammatiska kategorier, på följande 7 ställen i 

studiens urval: Numerus: Mark 3:7-8. Diates: Mark 4:8a. Particip: Mark 6:02; 6:50. 

Personböjt verb med/utan pronomen: Upp 5:4. Verb med altererande böjningsmönster: 

Mark 6:14; Jud 23. 

                                                 
23

 Detta ställe skiljer sig en aning från de andra i gruppen. UBS/NA har texten ”οὐκ ἐν πειθοῖ[ς] σοφίας 

[λόγοις]” och alternativa läsarter utesluter ordet λόγοις. Stället är svåröversatt på grund av den komplicerade 

genitivkedjan, men betydelsen mellan de olika läsarterna torde ändå i princip vara densamma. 
24

 Detta ställe och 1 Kor 14:39, förekommer två gånger i listan. Det beror på att flera olika typer av språkliga 

begränsningar finns i samma textkritiska not. I sammanställningen i avsnitt 2.1.10 har dessa ställen endast 

räknats en gång. 
25

 Om man strikt följder kommateringen i UBS
3
 och UBS

4
 så kan man säga att formuleringen i Bibel 2000 följer 

en alternativ läsart på detta ställe. Men då kommateringen inte är ursprunglig har jag här bortsett från den. 
26

 Detta ställe är också med i avsnitt 2.2.4, men då gäller det andra ord i samma alternativa läsart. 
27

 Detta ställe är också med i avsnitt 2.2.1, men då gäller det andra ord i samma alternativa läsart. 
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2.1.4 Verblösa satser 

På svenska är det mycket ovanligt med verblösa satser, men på grekiska är det vanligare. 

Detta kräver ofta att man i översättning till svenska adderar ett lämpligt verb till satsen. På 

grund av detta blir det på somliga ställen osäkert vilken av olika grekiska läsarter som har 

översatts. Ett exempel finns i Upp 14:18 där UBS/NA har texten ”ἄλλος ἄγγελος [ἐξῆλθεν] 

ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου” och en alternativ läsart har ”ἄλλος ἄγγελος ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου”. Av 

sammanhanget är det tydligt att textbiten utgör en huvudsats vare sig den har verb eller inte. 

Därmed måste båda läsarterna översättas på samma sätt. Bibel 2000 har texten ”en annan 

ängel kom ut från altaret”. 

Liknande saker inträffar på följande 4 ställen i studiens urval: Mark 1:11; 2:22; 6:47; 

14:18. 

2.1.5 Numerus på substantiv 

En sak som hör till det svenska språkets egenheter är att det inte markerar numerus på 

substantiv i neutrum obestämd form. På ett ställe i mitt urval har detta lett till att det inte gått 

att se vilket grekiskt ord som översatts. Stället är Upp 21:3, där UBS/NA har ”αὐτοὶ λαοὶ 

αὐτοῦ ἔσονται”, och en alternativ läsart ”αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται”. Bibel 2000 översätter 

”de skall vara hans folk”, men inkluderar i en not till detta ställe att ”Ordet står enligt en 

läsart i ental, enligt en annan i flertal.” Värt att lägga märke till är att de inte också anger 

vilken av läsarterna som är ursprunglig. 

2.1.6 Prepositioner 

I klassisk grekiska förekom relativt få prepositioner, och istället uttrycktes samma betydelse 

endast med hjälp av kasus. I koinegrekiskan ökade användningen av prepositioner markant 

men blev aldrig obligatoriskt. (Wallace 1996, 20) Detta innebär att många uttryck betyder i 

princip samma sak med eller utan preposition. Ett exempel på detta har vi i Mark 1:8 där 

UBS/NA har texten ”αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ”, och en alternativ läsart 

samma text fast utan ordet ἐν. Uttrycket ” ἐν πνεύματι ἁγίῳ” betyder antingen ”med helig 

ande” eller ”i helig ande” oavsett om prepositionen är närvarande eller inte. Eftersom modern 

svenska inte har kasusbruk i samma utsträckning som koinegrekiskan utan oftast måste 

använda en preposition istället, översätts dessa olika läsarter på ett och samma sätt. 

En annan egenskap hos koinegrekiskans prepositioner är att de ofta har överlappande 

betydelse. (Wallace 1996, 20) Ett exempel finns i Upp 6:4 där UBS/NA har texten ”λαβεῖν 

τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς”, och en alternativ läsart har ”λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἀπὸ τῆς γῆς”. På 

grekiska finns här knappast någon skillnad i betydelse, varför översättningen blir densamma 

för dessa olika läsarter. Bibel 2000 översätter ”ta freden från jorden”. 

Liknande saker inträffar på följande 12 ställen i studiens urval: Mark 1:8a; 1:8b; 1:39; 

4:15; 1 Kor 14:19; 14:39; Kol 2:7; 2 Petr 3:9; Upp 1:5; 6:4; 6:8; 18:11. 
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2.1.7 Artikel 

I vissa konstruktioner blir översättningen till svenska densamma oavsett om det finns en 

artikel på grekiska eller inte. Ett exempel finns i Mark 1:2 där UBS/NA har ”γέγραπται ἐν τῷ 

Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ”, medan en alternativ läsart har ”γέγραπται ἐν Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ” utan 

den första artikeln. Eftersom Jesaja knappast kan ha obestämd betydelse måste båda 

läsarterna översättas lika. Bibel 2000 översätter, ”det står skrivet hos profeten Jesaja”. 

Liknande saker inträffar på följande 5 ställen i studiens urval: Mark 1:1; 1:2; 1 

Kor 2:15; 2 Petr 1:4; Upp 11:19
28

. 

2.1.8 Konjunktioner 

På några ställen är det mycket svårt att se vilken av två olika konjunktioner som översatts 

eller om det är en läsart utan konjunktion som översatts. Ett exempel på detta finns i 1 

Kor 7:7 där UBS/NA har texten ”θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν”. En 

alternativ läsart saknar ordet δέ. Även om Bibel 2000 översatt ”Helst ville jag att alla levde 

som jag”, helt utan konjunktion, så kan man inte dra slutsatsen att de översatt den alternativa 

läsarten. Detta eftersom ordet δέ i detta fall har en diskursiv funktion som inte behöver få 

någon direkt motsvarighet på svenska. 

Liknande saker händer på 5 ställen i studiens urval: 1 Kor 2:10; 7:7; 2 Petr 3:11a; 

Upp 19:5
29

; 21:4. 

2.1.9 Influens från klassisk grekiska 

På ett ställe i studiens urval förekommer det att ett och samma grekiska ord har en koineform 

i en läsart och klassisk form i en annan. Det handlar då om Mark 4:28 där UBS/NA har 

adjektivet πλήρης (oböjt för kasus enligt koinegrekiskan) och en alternativ läsart har πλήρη 

(böjt i ackusativ enligt klassisk grekiska). (Omanson 2006, 69) Såvida man i sin översättning 

inte väljer ett enormt arkaiserande svenskt ord finns det givetvis ingen skillnad på hur dessa 

varianter översätts. Bibel 2000 översätter ordet med ”moget”. 

2.1.10 Numerär sammanställning 

Nedan följer en numerär sammanställning av de ställen som av rent språkliga anledningar 

reflekterar mer än läsart. Sammanställningen visar de ställen som tagits upp i avsnitt 2.1.1 till 

2.1.9 ovan fördelat över de olika bibelboksgrupperna (definierade under avsnitt 1.5 ovan). 

 

 

 

                                                 
28

 Texten “ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ” (UBS/NA) skulle eventuellt kunna skiljas från den alternative 

läsarten “ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ” genom att översätta “Guds tempel - det i himlen”, men “Guds tempel i 

himlen” (Bibel 2000) kan å andra sidan mycket väl representera båda läsarterna. 
29

 Enligt (Metzger 1994, 684-685) betyder καί på detta ställe "even", och skapar alltså inte två olika grupper av 

människor, dvs. en grupp som tjänar honom och en grupp som fruktar honom. Någon skrivare tycks dock ha 

tolkat konstruktionen så, och därför uteslutit ordet καί. Om man översätter den ursprungliga betydelsen blir det 

ingen skillnad med eller utan konjunktion. 
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Bibelboksgrupp   Studerade Ställen i avsnitt Andel inom 

      ställen  2.1.1 till 2.1.9  gruppen  

 Evangelierna   95  23   24 % 

 De Paulinska breven  108  17   16 % 

 Apg och de katolska breven 105  13   12 % 

 Uppenbarelseboken,  101  11   11 % 

Totalt    409  64    

 

Av de 409 ställen jag gått igenom har det alltså visat sig att texten i Bibel 2000 på 64 olika 

ställen, till följd av rent språkliga begränsningar, reflekterar både texten i UBS/NA och 

ytterligare minst en annan läsart. Detta material utgör ungefär 16 %, och är alltså ställen där 

det inte har gått att avgöra vilken läsart som reflekteras av den svenska översättningen. 

Varför det visat sig att evangelierna oftare har ställen där språkliga begränsningar gör 

att man inte kan avgöra vilken läsart som översatts vet jag inte. Kanske har det att göra med 

att evangelierna i UBS
3
 och UBS

4
 relativt sett har fler textkritiska noter per kapitel än de 

flesta övriga bibelböcker, och att de därför sitter ”tätare” där. 

2.2 Textkritisk analys 

I det följande avsnittet kommer jag att presentera alla de ställen i studiens urval där det är 

möjligt att se att texten i Bibel 2000 avviker textkritiskt från texten i UBS/NA. Avsnittet är 

uppdelat i fem delar utifrån hur jag har kategoriserat avvikelserna. De två första 

(2.2.1 och 2.2.2) handlar om rent textkritiska val som bibelkommissionen gjort. Den tredje 

delen (2.2.3) behandlar de ställen där översättningsmässiga faktorer har avgjort vilken läsart 

texten i Bibel 2000 reflekterar. I den fjärde och sista delen (2.2.4) tar jag upp de ställen i 

urvalet där man kan säga att bibelkommissionen valt en formulering som har resulterat i att 

den svenska texten reflekterar flera olika grekiska läsarter, något man skulle kunna kalla 

jämkning.
30

 

Inom varje avdelning presenteras i likhet med föregående kapitel minst ett exempel för 

varje grupp. Mycket mer skulle dock kunna skrivas om alla de ställen där avvikelser skett, 

vilket det av utrymmesskäl inte finns möjlighet till här. Den intresserade läsaren uppmanas 

dock att, utifrån listorna med avvikande läsarter nedan, gå till studiens källor vilka 

presenteras i första kapitlet och kontrollera min analys. De exempel som jag presenterar torde 

dock vara tillräckliga som beskrivning av vilka slags avvikelser det handlar om. 

Textställena nedan presenteras i en tabellform där andra kolumnen innehåller texten i 

UBS/NA, och den fjärde texten i Bibel 2000. Den tredje kolumnen innehåller en översättning 

som jag gjort genom att ta den största delen från ordalydelsen i Bibel 2000 men ändrat den på 

de ställen där texten i Bibel 2000 avviker från texten i UBS.
31

 På så sätt ska det enkelt gå att 

                                                 
30

 Dessa ställen skiljs från de i avsnitt 2.1 i det att det här är fråga om fall där man mycket väl skulle kunna ha 

valt en av varianterna, men inte gjort det. Under avsnitt 2.1 handlar det om ställen där svenska språkets 

begränsning i förhållande till det grekiska resulterat i att den översatta texten reflekterar flera olika grekiska 

läsarter. 
31

 Om läsarten i UBS finns översatt i en fotnot i Bibel 2000 har denna version använts. Detta är fallet i 

Mark 1:41; 3:32; 6:22; 1 Kor 1:14; 8:3; 13:3; Kol 1:20; 3:6; 4:15; Apg 4:6; 7:46; 2 Petr 2:4; Jud 23; Upp 9:13; 
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avgöra vad skillnaden är. Den femte kolumnen presenterar den alternativa läsart i UBS
3
 eller 

UBS
4
 som enligt vad jag anser ligger närmast texten i Bibel 2000. 

Allt som allt tas 81 ställen upp nedan, och av dessa är det endast 4 som representerar 

alternativa läsarter vilka inte finns med i UBS
3
, utan först i UBS

4
.
32

 När det gäller dessa 

ställen är det svårt att veta om översättarna känt till de alternativa läsarterna, eller om texten 

har kommit att reflektera andra läsarter utan översättarnas kännedom. Att dessa alternativa 

läsarter inte finns med i UBS
3
 behöver dock inte betyda att översättarna inte kände till dem, 

eftersom de mycket väl kan ha funnits med i någon annan bibelutgåva översättarna använt sig 

av vid sidan av UBS
3
.
33

 

När det gäller de första två delarna har min ambition inte varit att utvärdera några 

läsarter textkritiskt, utan endast att beskriva de textkritiska val som gjorts. I del 2.2.3 har jag 

dock försökt utvärdera de alternativa läsarter som texten reflekterar. Som en indikation på 

dessa läsarters yttre stöd har jag därför i avdelning 2.2.3, längst till höger i tabellerna, 

inkluderat en referens till den handskrift som har lägst nummer (I-V) utifrån Aland och 

Alands kategorier (se avsnitt 1.1). Då det finns flera handskrifter i samma kategori (vilket 

nästan alltid är fallet) har jag inkluderat den handskrift som har lägst så kallat Gregory-

Alandnummer.
34

 

2.2.1 Textkritiska skäl 1 - Avvikelser där bibelkommissionen baserat sitt 
val på yttre bevis, och UBS/NA på inre 

Dessa avvikelser är av tre slag. I den första gruppen har bibelkommissionen valt den läsart 

som har det starkaste yttre stödet. Men när de gjort detta val har de samtidigt ignorerat ett 

antal starka inre bevis. 

Ett exempel finns i 1 Kor 10:9. På detta ställe har läsarten i UBS/NA stöd av principen 

om att den läsart som bäst kan förklara uppkomsten av alla andra är mest ursprunglig. 

Eftersom stället handlar om när Israels folk satte Herren på prov i öknen – långt före Jesus 

föddes, är det är mycket troligt att skrivare skulle ha ändrat ett ursprungligt Χριστόν antingen 

till κύριον, eller till θεόν, vilket somliga andra handskrifter har. Det är dock svårare att tänka 

sig att någon skrivare skulle ha ansett att man behövde byta ut något av orden ”Herren” eller 

”Gud” mot ”Kristus” och därigenom ge texten en svårare betydelse – att det skulle varit 

”Kristus” som folket prövade i öknen (Metzger 1971, 560). 

En annan typ av inre skäl som bibelkommissionen ignorerat, men som stöder valet av 

läsart i UBS/NA i Mark 7:28, är principen om att den läsart som bäst överensstämmer med 

författarens stil och vokabulär troligen är mest ursprunglig. I hela Markus evangelium 

förekommer inte ordet ναί på något annat ställe än detta enda, och även här finns det alltså 

                                                                                                                                                        
21:3b. 
32

 Dessa ställen är Apg 1:23; Jud 8; Jud 12 och Upp 4:11. 
33

 Jag har inte granskat alla textutgåvor som bibelkommissionen skulle kunna ha använt sig av för att hitta 

alternativa läsarter. En förteckning av dessa finns i SOU 1968:65 (sid 203-204). 
34

 Dessa nummer kommer ifrån en lista som där så gott som alla kända handskrifter är registrerade. Listan som 

helt kort brukar kallas Liste är publicerad i (K. Aland 1994) och uppdateras regelbundet på Universitetet i 

Münsters hemsida. 
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handskrifter som saknar det. Enligt Metzger (1971, 95) är dock ordet ναί vanligt 

förekommande i Matteus evangelium. Det faktum att ordet också är inkluderat i Matteus 

parallellställe (Matt 15:27) indikerar att någon skrivare har kommit ihåg Matteus ordalydelse 

och använt sig av den när han kopierat stället i Markus. Detta helt enligt principen att en 

läsart som gör att parallellställen skiljer sig åt i ordalydelse troligen är mer ursprunglig än en 

som förenar dem.  
 

Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart 

Mark 2:5 ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι dina synder förlåts dina synder är förlåtna ἀφέωνται σου αἱ ἁμαρτίαι 

Mark 3:32 οἱ ἀδελφοί σου [καὶ αἱ 

ἀδελφαί σου] 

dina bröder och systrar dina bröder οἱ ἀδελφοί σου 

Mark 6:39 ἐπέταξεν αὐτοῖς 

ἀνακλῖναι πάντας 

Då sa han åt dem att få 

folket att sätta sig ned 

Då lät han dem säga åt 

folket att slå sig ner 

ἐπέταξεν αὐτοῖς 

ἀνακλιθῆναι πάντας 

Mark 7:28 Κύριε Herre Nej, herre ναί, κύριε
35

 

Apg 5:28
36

 [Οὐ] παραγγελίᾳ 

παρηγγείλαμεν ὑμῖν 

Har vi inte uttryckligen 

förbjudit er 

Vi har uttryckligen 

förbjudit er 

παραγγελίᾳ 

παρηγγείλαμεν ὑμῖν 

Apg 5:33 ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς ville döda dem talade om att döda dem ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν 

αὐτούς 

1 Kor 10:9 Χριστόν Kristus Herren κύριον 

2 Petr 1:17 ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός 

μου οὗτός ἐστιν 

Detta är min son, min 

älskade 

Detta är min älskade son οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ 

ἀγαπητός 

2 Petr 2:11 παρὰ κυρίου från Herren inför Herren παρὰ κυρίῳ 

Upp 16:18 ἀφ' οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο 

ἐπὶ τῆς γῆς 

så länge människan 

funnits på jorden
37

 

så länge människor 

funnits på jorden 

ἀφ' οὗ ἄνθρωποι ἐγένοντο 

ἐπὶ τῆς γῆς 

Upp 17:08 καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ 

τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς 

ἀπώλειαν ὑπάγει 

det skall stiga upp ur 

avgrunden och det går 

mot sin undergång 

det skall stiga upp ur 

avgrunden och gå mot sin 

undergång 

καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ 

τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς 

ἀπώλειαν ὑπάγειν 

Upp 18:02 [καὶ φυλακὴ παντὸς 

θηρίου ἀκαθάρτου] 

och ett näste för alla orena 

odjur 

- omit 

 

I den andra gruppen handlar det om ställen där de yttre bevisen är tvetydiga. Enligt 

bibelkommissionens riktlinjer skulle översättarna på dessa ställen ta till den inre kritiken, 

men några sådana ställen finns inte i urvalet. Istället verkar man på de ställen där de yttre 

bevisen är tvetydiga snarare ha följt vissa särskilt favoriserade handskrifter, eller 

kombinationer av handskrifter. Detta har resulterat i att man återigen ignorerat ett antal goda 

inre bevis, vilka har legat till grund för textvalen i UBS/NA. 

I Mark 5:27 baserar bibelkommissionen sin text på א och B (den kombination som 

också var Westcott och Horts favoriter, jmf avsnitt 1.4 ovan). Mot detta finns dock den inre 

principen om att en kortare läsart troligen är mer ursprunglig. Eftersom det lilla ordet τὰ gör 

texten bättre är det troligt att det inte är ursprungligt utan istället resultatet av en 

(alexandrinsk) skrivares vilja att förtydliga texten (Metzger 1971, 86). 

                                                 
35

 Det kan tyckas underligt att jag menar att BK översatt ordet ναί med ” Nej”. Anledningen därtill är dock 

troligen att man på svenska använder en negation efter ett negerat uttalande för att uttrycka att man håller 

med, och enligt tolkningen i Bibel 2000 håller kvinnan med Jesus. På grekiska uttrycks denna betydelse med 

ordet ναί (svenska: ja). 
36

 På detta ställe har UBS/NA baserat sin text på dåliga inre bevis, vilket indikeras av att Metzger själv 

opponerar sig (Metzger 1971, 331). 

37 ἄνθρωπος är ett "anarthrous generic noun", Wallace s253-254. 
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I Mark 6:44 baserar bibelkommissionen sin text på  45
och D.  45 א ,

 är den tidigaste 

handskriften till Markus (Parker 2009, 320) och en av de tidiga papyrer som enligt 

bibelkommissionens riktlinjer skulle vara utslagsgivande (jmf avsnitt 1.1 ovan). Här har det 

utslaget dock resulterat i att man ignorerat den inre principen om att den svåraste läsarten 

troligen är ursprunglig. Det är nämligen troligt att τοὺς ἄρτους funnits med från början men 

att någon skrivare tyckt att texten saknat ”fiskarna” som folket åt tillsammans med brödet. 

För att förbättra texten har han då, istället för att lägga till fiskarna i texten, tagit bort 

”bröden”. Om τοὺς ἄρτους av något skäl skulle vara adderat av en skrivare skulle denna 

troligen också inkluderat fiskarna i sitt tillägg.
38

 
 

Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart 

Mark 5:27 ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ Hon hade hört talas om 

Jesus 

Hon hade hört vad som 

berättades om Jesus 

ἀκούσασα τὰ περὶ τοῦ 

Ἰησοῦ 

Mark 6:44 καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες 

[τοὺς ἄρτους] 

πεντακισχίλιοι ἄνδρες 

Det var fem tusen män 

som hade ätit brödet 

Det var fem tusen män 

som hade ätit 

καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες 

πεντακισχίλιοι ἄνδρες 

1 Kor 5:4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου 

[ἡμῶν] Ἰησοῦ 

i vår herre Jesu namn i vår herre Jesu Kristi 

namn 

ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

1 Kor 8:2 εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι Den som tror sig kunna 

något 

Den som tror sig ha 

kunskap 

εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι 

1 Kor 8:3 εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν... men den som älskar 

Gud... 

men den som har 

kärlek...
39

 

εἰ δέ τις ἀγαπᾷ... 

2 Petr 2:4 σειραῖς bojor hålor σιροῖς 

 

För ställena i den tredje gruppen är både det yttre och det inre stödet tvetydigt. På dessa 

ställen är det alltså genuint svårt att avgöra vad som ska få bestämma valet av läsart, vilket 

också indikeras av att UBS/NA på 8 av dessa 10 ställen har de aktuella orden inom 

hakparenteser. 

Man kan tänka sig två scenarier på dessa ställen. Antingen tenderar översättarna att 

följa någon särskild handskrift eller kombination av handskrifter, eller så favoriserar de något 

särskilt inre kriterium. Inte överraskande har bibelkommissionen endast följt yttre stöd på 

dessa ställen. 

Det avgörande för valet av läsart i Kol 3:6 är följande kombination av handskrifter:  46
, 

B och D*
vid

, särskilt eftersom  46
 är den tidigaste hanskriften av Kolosserbrevet. Läsarten i 

UBS/NA har dock ett i princip lika starkt yttre stöd i א, A, C och en mängd andra 

handskrifter av god kvalité och geografisk spridning. När det gäller de inre bevisen är det lika 

svårt att avgöra ifall orden ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας är adderade av en skrivare som hade 

parallellstället i Ef 5:6 i tanken – vilket tyder på att orden inte är ursprungliga, eller om man 

                                                 
38

 För de övriga ställena i listan verkar följande handskrifter vara favoriserade: 1 Kor 5:4; 8:2 och 8:3 ( 46
, 

vilken är den tidigaste handskriften av 1 Kor (Parker 2009, 258)); 2 Petr 2:4 א, A och B. 
39

 Denna läsart som finns i en not i UBS
3
 hör samman med den följande noten i UBS

3
. I UBS

4
 har dessa noter 

slagits samman. Hela versen i UBS/NA är ”εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ' αὐτοῦ”, vilket skulle 

översättas ”men den som älskar Gud, är känd av honom”. Bibel 2000 har dock ”men den som har kärlek, han är 

känd av Gud”. Denna kombination, utan ”τὸν θεόν” men med ”ὑπ' αὐτοῦ” (vilket enligt Bibel 2000s 

översättning måste tolkas som ett gudomligt passivum (Wallace 1996, 437-438)), finns så vitt jag förstår inte i 

någon känd handskrift. 
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ska gå på den ledtråd som ges av orden ἐν οἷς… (i vilka…) och καὶ ὑμεῖς… (också ni…) i 

vers 7, vilka ju verkar förutsätta att frasen ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας en gång funnits i 

texten (Metzger 1971, 624-625).
40

 
 

Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart 

Mark 

5:42
41

 

ἐξέστησαν [εὐθὺς] 

ἐκστάσει μεγάλῃ 

Genast blev de utom sig 

av förvåning 

De blev utom sig av 

förvåning 

ἐξέστησαν ἐκστάσει 

μεγάλῃ 

Mark 6:2
42

 πολλοὶ många de många οἱ πολλοὶ 

Mark 7:4 βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ 

ξεστῶν καὶ χαλκίων [καὶ 

κλινῶν] 

skölja bägare, kannor, 

kittlar och bäddar 

skölja bägare, kannor och 

kittlar 

βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ 

ξεστῶν καὶ χαλκίων 

Mark 8:13 πάλιν ἐμβὰς han… steg i igen han… steg i båten igen πάλιν ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον 

/ ἐμβὰς πάλιν εἰς τὸ 

πλοῖον 

Apg 3:13 ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ [ὁ 

θεὸς] Ἰσαὰκ καὶ [ὁ θεὸς] 

Ἰακώβ 

Abrahams Gud, Isaks Gud 

och Jakobs Gud 

Abrahams, Isaks och 

Jakobs Gud 

ὁ θεὸς Ἀβραὰμ Ἰσαὰκ καὶ 

Ἰακώβ 

1 Kor 1:14 εὐχαριστῶ [τῷ θεῷ] Jag tackar Gud Jag är tacksam εὐχαριστῶ 

Kol 3:6 δι' ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ 

θεοῦ [ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς 

ἀπειθείας] 

Sådant framkallar Guds 

vrede över olydnadens 

människor 

Sådant framkallar Guds 

vrede 

δι' ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ 

θεοῦ 

Upp 9:13 ἐκ τῶν [τεσσάρων] 

κεράτων 

från de fyra hornen från hornen ἐκ τῶν κεράτων 

Upp 14:3
43

 ᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν De sjöng vad som tycktes 

vara en ny sång
44

 

De sjöng en ny sång ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν 

Upp 21:3 αὐτὸς ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν 

ἔσται [αὐτῶν θεός] 

och Gud själv skall vara 

hos dem som deras Gud 

och Gud själv skall vara 

hos dem 

αὐτὸς ὁ θεὸς ἔσται μετ' 

αὐτῶν 

 

2.2.2 Textkritiska skäl 2 - Avvikelser där bibelkommissionen baserat sitt 
val på inre kriterier, och UBS/NA på yttre 

Enligt bibelkommissionens riktlinjer skulle översättarna endast ta till inre kriterier på ställen 

där de yttre var tvetydiga. Nyss såg vi dock att några sådana ställen inte finns bland 

avvikelserna från texten i UBS/NA. Vad som då är mer förvånande är att bibelkommissionen 

på ett flertal ställen har gått emot sina textkritiska riktlinjer och baserat sitt textval på inre 

kriterier fastän texten i UBS/NA är baserad på ett gott yttre stöd. 
45

 

                                                 
40

 Se också noten i Bibel 2000 för Kol 3:6, och hur översättningen av vers 7 där förändras enligt den alternativa 

läsarten. 

För de övriga ställena i listan verkar följande handskrifter vara favoriserade: Mark 5:42 ( 45); 6:2 (B); 7:4b 

 Upp 9:13 och 14:3 ( 47, vilken är den tidigaste ;(B ,א) 8:13 ( 45); Apg 3:13 (B); 1 Kor 1:14 ;(B ,א ,45 )

handskriften av Upp (Parker 2009, 234)); Upp 21:3 (א). 
41

 Det skulle även kunna vara stilskäl som gett upphov till formuleringen i Bibel 2000 på detta ställe. 
42

 För Mark 6:2 menar Metzger (1971, 88) att det yttre stödet är mycket starkt för läsarten utan artikeln (οἱ). 

Detta håller även Riesenfeld (en av de två översättarna till NT i Bibel 2000) med om när han i sin textkritiska 

utredning av några utvalda ställen i SOU 1968:65 (226) menar att läsarten i UBS/NA bör användas istället. Den 

enda tänkbara anledning jag kan se till varför översättarna ändå sedan valt att välja den avvikande läsarten är att 

de favoriserar B, vilket också enligt Aland och Aland (1987, 107) är ”by far the most significant of the uncials”. 
43

 På detta ställe kan de yttre bevisen sägas överväga en aning för den läsart som BK valt. 
44

 Formuleringen är tagen från 1917 års översättning, vilken följde den alternativa läsarten. 
45

 Att BK här gått emot sina egna textkritiska principer får mig att undra om det på dessa ställen verkligen 

endast är textkritiska resonemang som ligger bakom översättarnas val? Kanhända spelar ibland även andra 

faktorer in. Om så är fallet borde dessa ställen istället ingå i avsnitt 2.2.3. 
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Vilka är då dessa inre kriterier? Som jag ser det anser bibelkommissionen i 5 av dessa 8 

ställen att läsarten i UBS/NA är den svårare läsningen, men att den är svår till den grad att det 

blir otänkbart att författaren verkligen kan ha skrivit så. Dessa läsarter är med andra ord 

alltför svåra.
46

 

Bland dessa ställen är särskilt värt att lägga märke till Kol 4:15, där de tidiga 

majuskelhandskrifternas namnform ΝΥΜΦΑΝ i UBS/NA har accentuerats som ett 

kvinnonamn i enlighet med pronomenet αὐτῆς senare i versen. I Bibel 2000 är dock Nymfas 

en man. I en not till texten i Bibel 2000 anger översättarna sin motivering till detta, nämligen 

att ”Nymfa är en mindre sannolik form av kvinnonamnet Nymfe”, och underförstår att 

författaren därför inte kan ha syftat på en kvinna.
47

 

I Mark 3:14 och 2 Tess 1:2 ligger principen att en läsart som gör att parallellställen 

skiljer sig åt i ordalydelse är mer trolig än en som förenar dem bakom bibelkommissionens 

val. 

1 Kor 13:3 är ett särskilt komplicerat ställe som jag inte ska ta upp i detalj. 

Motiveringen till Bibelkommissionens val av läsart här återfinns i U 1972:4 (sid 26-27). Där 

argumenterar de utifrån den inre principen om att den läsart som bäst överensstämmer med 

författarens teologi troligen är mest ursprunglig. Man menar att Paulus hade stället i LXX i 

Dan 3 om Daniel och hans vänner i Nebukadnessars ugn i tanken, särskilt eftersom orden från 

1 Kor 3:13 nästan återfinns ordagrant i Dan 3:95 (3:28). Detta resonemang bortser från det 

faktum att det lika gärna kan ha varit en skrivare som haft Danielsboken i tanken när han 

kopierade 1 Kor, samt att begreppet καυχήσωμαι (skryta) är vanligt hos Paulus, även i en 

positiv betydelse (Metzger 1971, 563-564).
48

 
 

Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart 

Mark 1:41 σπλαγχνισθεπίς greps av medlidande greps av vrede ὀργισθείς 

Mark 3:14 ἐποίησεν δώδεκα [οὓς καὶ 

ἀποστόλους ὠνόμασεν] 

ἵνα ὦσιν μετ' αὐτοῦ 

Han utsåg tolv, som han 

också kallade apostlar, 

som skulle följa honom 

Han utsåg tolv som skulle 

följa honom 

ἐποίησεν δώδεκα ἵνα ὦσιν 

μετ' αὐτοῦ 

Apg 4:25 ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ 

πνεύματος ἁγίου 

στόματος Δαυὶδ παιδός 

σου εἰπών 

som vår faders genom den 

heliga anden David din 

sons mun sade
49

 

du som har låtit den heliga 

anden säga genom vår 

fader David, din tjänare 

ὁ πνεύματι ἁγίῳ διὰ 

στόματος τοῦ πατρὸς 

ἡμῶν Δαυὶδ τοῦ παιδός 

σου εἰπόν  [=εἰπών] 

1 Kor 13:3 καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά 

μου ἵνα καυχήσωμαι 

om jag offrar mig själv för 

att skryta 

om jag låter bränna mig 

på bål 

καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά 

μου ἵνα καυθήσομαι / 

καυθήσωμαι 

                                                 
46

 Ställena som åsyftas är Mark 1:41; Apg 4:25; Kol 1:20; 4:15; 2 Petr 3:10. 
47

 En annan icke textkritisk faktor som skulle kunna spela in här är att översättarna (Jonas Palm och Harald 

Riesenfeld) verkar ha varit relativt konservativt lagda. Per Block beskriver dem så, och pekar själv på några 

ställen i Bibel 2000 där deras ”konfessionella böjelser” skulle kunna ha varit utslagsgivande för den svenska 

formuleringen (Block 2007, 38-39). Dessa ställen är Rom 16:6 och Luk 2:7. 
48

 Det faktum att läsarten som valts i Bibel 2000 har så dåligt textkritiskt stöd, samt att BK inte följer sina 

textkritiska principer på detta ställe gör att man undrar om inte andra faktorer spelat in här. En sådan kan kanske 

relateras till den kristna traditionen, särskilt eftersom att den i U 1972:4 (sid 26) beskrivs som den ”sedan 

antikens utgång …vedertagna.” 
49

 Detta är en mycket ordagrann översättning av grekiskan i UBS/NA, vilken är både ogrammatisk och 

svåröversatt. Omanson (2006, 226) gör en aningen mer förståbar översättning ”who said through our father 

through the Holy Spirit through the mouth of David your servant”. 
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Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart 

Kol 1:20 [δι' αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς 

γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς 

allt på jorden och allt i 

himlen genom honom 

allt på jorden och allt i 

himlen 

εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

Kol 4:15 καὶ Νύμφαν καὶ τὴν κατ' 

οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν 

och till Nymfa och 

församlingen som möts i 

hennes hus 

och till Nymfas och 

församlingen som möts i 

hans hus 

καὶ Νυμφᾶν καὶ τὴν κατ' 

οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν 

2 Tess 1:2 ἀπὸ θεοῦ πατρὸς [ἡμῶν] 

καὶ κυρίου Ἰησοῦ 

Χριστοῦ 

från Gud, vår fader, och 

herren Jesus Kristus 

från Gud fadern och 

herren Jesus Kristus 

ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ 

κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 

2 Petr 3:10 γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα 

εὑρεθήσεται 

skall ...  jorden och allt 

som människan gjort där 

bli funnet 

skall ...  jorden och allt 

som människan gjort där 

förgås 

γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα 

ἀφανισθήσονται 

 

På ett ställe har bibelkommissionen gissat om ordalydelsen i den grekiska grundtexten. Stället 

är Jud 23. De anger själva i en not i Bibel 2000 att ”Grundtexten är oklar och troligen 

skadad.” Redan Westcott och Hort ansåg att detta ställe innehöll ett så kallat primitivt fel
50

, 

och föreslog att man behövde ta till en konjektur (se avsnitt 1.4 ovan) för att räkna ut den 

ursprungliga lydelsen (Metzger och Ehrman 2005, 229). Bibelkommissionen har här dock 

inte utgått från någon konjektur. En konjektur måste nämligen kunna förklara uppkomsten av 

alla andra läsarter, vilket texten i Bibel 2000 inte gör. Istället har de, utifrån ett inre 

resonemang om vad författaren borde ha skrivit, konstruerat en text som inte återspeglas av 

någon handskrift alls.
51

 I den femte kolumnen nedan har jag konstruerat ett förslag på hur 

texten i Bibel 2000 skulle kunna se ut på grekiska. Den handskift som kommer närmast denna 

är B, men dess lydelse, vilken den är ensam om, representerar troligen ett misstag vid 

kopieringen (Metzger 1971, 729). 
 

Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart 

Jud 22-23 
22

καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε 

διακρινομένους, 
23

οὓς δὲ 

σῴζετε ἐκ πυρὸς 

ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε 

ἐν φόβῳ 

22
Somliga, sådana som 

tvivlar, skall ni ha 

förbarmande med. 
23

Somliga skall ni rycka 

ur elden och rädda, men 

andra skall ni förbarma er 

över med fruktan. 

22
Somliga, sådana som 

tvivlar, skall ni ha 

förbarmande med 
23

och 

rycka ur elden och rädda, 

men andra skall ni 

förbarma er över med 

fruktan 

22
καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε 

διακρινομένους 
23

καὶ 

σῴζετε (αὐτούς) ἐκ πυρὸς 

ἁρπάζοντες οὓς δὲ ἐλεᾶτε 

ἐν φόβῳ 

2.2.3 Andra skäl än textkritik ligger bakom avvikelsen 

Nu har vi kommit till de ställen där jag anser att valet av formulering i Bibel 2000 framför allt 

avgjorts av andra faktorer än textkritik. Denna avdelning är uppdelad efter vilken anledning 

som ligger bakom bibelkommissionens val av formulering. De första fyra delarna behandlar 

ställen på vilka uttalade översättningsprinciper ligger bakom formuleringarna i Bibel 2000, 

nämligen principerna om stilhöjning, idiomatisk svenska, lika-effekt-principen och olika 

namnprinciper.  

                                                 
50

 Termen ”primitivt fel” används om sådana fel som uppstod före den handskrift kopierades vilken är 

”stamfadern” till alla kända handskrifter som finns idag – dvs. den handskrift som innehåller vad Mink kallar 

utgångstexten. (jmf fotnot 8). 
51

 Som grund för detta storslagna påstående har jag studerat de läsarter som presenteras i Wassermans (2006, 

320-333) textkommentar över Judasbrevet, vilken i sin tur utgår ifrån en studie av alla kända handskrifter (Se 

fotnot 18). 
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När det gäller tillförlitligheten hos de läsarter som översättningen, på grund av dessa 

principer, kommit att reflektera finns det två olika grupper. Dels finns det ställen som 

reflekterar relativt bra läsarter, och dels ställen som reflekterar dåliga läsarter. Den första 

gruppen utgörs dels av ställen där både det yttre och det inre stödet är tvetydligt, och dels av 

ställen där yttre bevis är tvetydiga, men där läsarten som reflekteras i Bibel 2000 motsägs av 

inre bevis. Den andra gruppen utgörs av ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar läsarter 

med relativt dåligt yttre stöd, och som dessutom antingen motsägs av inre bevis, eller där inre 

bevis är tvetydiga. De två olika grupperna är under varje avsnitt skilda åt i olika tabeller med 

en tabellrubrik som indikerar vilken av grupperna det handlar om. 

I slutet av denna del finns också några typer av avvikelser från UBS/NA som varken 

verkar vara motiverade av textkritiska resonemang eller av några uttalade 

översättningsprinciper. De reflekterar genomgående dåliga läsarter. 

Även om man kan anta att översättarna på alla ställen som tas upp i detta avsnitt först 

gjort ett textkritiskt val i överensstämmelse med UBS/NA, kan det hända att den färdiga 

texten på grund av översättningsprinciperna ändå kommit att reflektera en annan läsart. Man 

kan anta att detta varit fallet på de ställen där den översatta texten har kommit att reflektera 

en dålig läsart. I de fall den översatta texten har kommit att reflektera en relativt bra läsart är 

det dock i princip omöjligt att veta om det endast är översättningsprinciperna som format 

formuleringen, eller om översättarna också håller med om att den reflekterade läsarten också 

är den mest ursprungliga. 

2.2.3.1 Stilhöjning 

Som vi såg i kapitel 1 var bibelkommissionens mål att göra en generell stilhöjning vid 

översättningen. Detta har betydelse för följande ställen. 

 

Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar relativt bra läsarter 
Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Upp 2:2 τὰ ἔργα σου καὶ τὸν 

κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν 

σου 

dina gärningar, mödan, 

och din uthållighet 

dina gärningar, din 

möda, och din 

uthållighet 

τὰ ἔργα σου καὶ τὸν 

κόπον καὶ τὴν 

ὑπομονήν σου 

 (I) א

Upp 4:7 ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς 

ἀνθρώπου 

hade ett ansikte som en 

människas 

hade ett ansikte som en 

människa 

ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς 

ἄνθρωπος / ἔχων 

πρόσωπον ὡς 

ἄνθρωπος 

1854 

(II) / 

1611 

(II) 

Upp 6:11 ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ 

σύνδουλοι... 

tills det fulla antalet av 

deras medtjänare... hade 

uppnåtts 

tills deras medtjänare... 

hade nått sitt fulla antal 

ἕως πληρώσωσιν καὶ 

οἱ σύνδουλοι... 
 (I) א

Upp 20:6 καὶ βασιλεύσουσιν μετ' 

αὐτοῦ [τὰ] χίλια ἔτη. 

och vara kungar med 

honom de tusen åren 

och vara kungar med 

honom i tusen år 

καὶ βασιλεύσουσιν 

μετ' αὐτοῦ χίλια ἔτη. 

A (I) 

 

När det gäller Upp 2:2 har UBS/NA tydligt den svårare läsarten, vilken sedan blivit förfinad 

genom att en skrivare adderat ordet σου efter τὸν κόπον (Metzger 1971, 733). 
 

 

Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar dåliga läsarter 
Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 
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Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Mark 

1:11a 

καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ 

τῶν οὐρανῶν 

Och en röst kom från 

himlen 

Och en röst hördes från 

himlen 

καὶ φωνὴ ἐκ τῶν 

οὐρανῶν ἠκούσθη 

038 (II) 

Kol 4:18 ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν Nåd åt er Nåd åt er alla ἡ χάρις μετὰ πάντων 

ὑμῶν. ἀμήν. 

l 1356
52

 

Upp 2:13 ἐν ταῖς ἡμέραις 

Ἀντιπᾶς 

i Antipas dagar... i de dagar när Antipas... ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς 

Ἀντιπᾶς / ἐν ταῖς 

ἡμέραις αἷς Ἀντιπᾶς 

1611 (II) / 

94 (III/II) 

Upp 5:1 ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν insidan och baksidan framsidan och baksidan ἔμπροσθεν καὶ 

ὄπισθεν 
 (I) א

Upp 8:8 ὄρος μέγα πυρὶ 

καιόμενον 

ett stort berg brinnande 

av eld 

ett stort brinnande berg ὄρος μέγα καιόμενον 046 (V), 

Tyconius
53

 

Upp 10:7 τοὺς ἑαυτοῦ δούλους 

τοὺς προφήτας 

sina egna tjänare 

profeterna 

sina tjänare profeterna τοὺς δούλους αὐτοῦ 

τοὺς προφήτας 

1006 (II) 

 

I Upp 5:1 har UBS/NA tydligt den bästa läsarten, av flera olika anledningar. ἔσωθεν καὶ 

ὄπισθεν passar nämligen inte ihop. Antingen säger man ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν (insidan och 

utsidan) eller ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν (framsidan och baksidan), båda dessa läsarter finns 

också i olika handskrifter. Av dessa tre alternativ är det dock tydligt att ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν 

är ursprunglig eftersom den läsarten enkelt kan förklara uppkomsten av de andra. Det finns 

dock ytterligare ett skäl till varför läsarten som reflekteras av Bibel 2000 inte är ursprunglig, 

nämligen den inre principen om att en läsart som gör att formuleringen skiljer sig från kända 

ställen i GT troligen är mer ursprunglig än en som förenar dem. En snarlik fras finns 

nämligen i LXX i Hes 2:10, och denna kan ha påverkat en skrivare att, medvetet eller 

omedvetet, ändra texten i Upp 5:1 så att de båda ställena blivit lika (Metzger 1971, 737). 

Den stilhöjning översättarna utfört innebär också att de har rättat krånglig och dålig 

grammatik i den grekiska texten. Detta har hänt på följande ställen. 

 

Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar relativt bra läsarter 
Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Upp 1:15
54

 ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς 

ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης 

Ogrammatisk liknade gyllene brons 

när den glöder i 

smältugnen 

ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ 

ὡς ἐν καμίνῳ 

πεπυρωμένῳ 

 (I) א

Upp 2:10 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις 

πάσχειν 

Frukta inget - de ting du 

skall få utstå 

Var inte rädd för vad du 

skall få utstå 

μὴ φοβοῦ ἃ μέλλεις 

πάσχειν 

A (I) 

Upp 14:19 ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν 

τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν 

μέγαν 

ogrammatiskt kastade dem i Guds 

vredes stora vinpress 

ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν 

τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ 

τὴν μέγαλην 

 (I) א

 

Ordet μηδὲν (singular) Upp 2:10 inleder ett så kallat ”constructio ad sensum” i versen, vilket 

innebär att det inte står i grammatisk kongruens med frasen ἃ μέλλεις πάσχειν (plural). Här är 

                                                 
52

 Grekisk lektionarie från 1000-talet, troligen tillhörande kategori V. (Aland och Aland 1987, 165-166, B. 

Aland, et al. 2001, 22*) Den närmaste läsarten finns inte nämnd i UBS
3
, dock indikeras flera andra läsarter på 

detta ställe i UBS
3
. Läsarten i l 1356 skiljer sig dock mot Bibel 2000 i att den också adderar ordet ἀμήν. 

53
 Kyrkofader från Afrika, 300-tal. (Aland och Aland 1987, 216) 

54
 Texten i UBS/NA är ogrammatisk på det sätt att πεπυρωμένης (genitiv femininum) inte syftar på någonting i 

meningen. Ordet πεπυρωμένῳ (dativ maskulinum/neutrum), vilket finns i den läsart som närmast reflekteras av 

texten i Bibel 2000, kan syfta antingen på χαλκολιβάνῳ (vilket det gör i Bibel 2000), fast snarare på καμίνῳ 

(ugn). 
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dock överensstämmelsen istället i ”tanken”.
55

 Denna grammatiska svårighet har lett vissa 

skrivare att förenkla uttrycket genom att byta ut ordet μηδὲν mot μή och på så sätt skapa en 

enklare konstruktion (Metzger 1971, 733). 

I Upp 14:19 överensstämmer inte adjektivet τὸν μέγαν (ackusativ maskulinum) i 

UBS/NA med något substantiv i meningen. Läsarten i C har istället τὴν μέγαλην (fem ack) 

vilket modifierar vinpressen. Ytterligare en har τοῦ μέγαλου (mask gen) vilket modifierar 

antingen Gud eller vreden. Av dessa är det uppenbart att τὸν μέγαν gett upphov till de två 

andra läsarterna (Metzger 1971, 754-755). 
 

Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar dåliga läsarter 
Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Mark 2:4 καὶ μὴ δυνάμενοι 

προσενέγκαι αὐτῷ 

Eftersom de inte kunde 

bära fram till honom 

Eftersom de inte kunde 

komma fram till Jesus 

καὶ μὴ δυνάμενοι 

προσεγγισαι / 

προσελθεῖν αὐτῷ 

C (II) / 

032 (II) 

Mark 8:16 ὅτι Ἄρτους οὐκ ἔχουσιν att de inte har bröd att de ju inte hade bröd 

med sig 

ὅτι Ἄρτους οὐκ εἶχον D (IV) 

 

Det grammatiska problemet i Mark 2:4 att προσενέγκαι (bära fram) i UBS/NA kräver ett 

objekt – någon som bärs fram – har lösts av skrivare som ersatt ordet med antingen 

προσεγγισαι (komma nära) eller προσελθεῖν (komma fram) (Metzger 1971, 77). 

I sin stilhöjning har översättarna till Bibel 2000 även gjort vissa logiska förbättringar av 

innehållet vilka har resulterat i att den översatta texten kommit att reflektera avvikande 

läsarter. 

 

Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar relativt bra läsarter 
Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Apg 7:46 σκήνωμα τῷ οἴκῳ 

Ἰακώβ 

en boning åt Jakobs folk 

(ordagrant “hus”) 

en boning åt Jakobs Gud σκήνωμα τῷ θεῷ 

Ἰακώβ 

A (I) 

 
Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar dåliga läsarter 

Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Mark 7:3 ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται 

τὰς χεῖρας οὐκ 

ἐσθίουσιν 

äter aldrig med en 

knytnäve utan att ha 

tvättat sig om händerna 

äter aldrig utan att ha 

tvättat sig om händerna 

ἐὰν μὴ νίψωνται τὰς 

χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν 

037 

(III) 

Upp 4:11 διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν 

καὶ ἐκτίσθησαν 

genom din vilja var den 

(dvs. fanns den till) och 

skapades den 

genom din vilja blev den 

till och skapades den 

διὰ τὸ θέλημά σου 

ἐγένοντο καὶ 

ἐκτίσθησαν 

2329 

(II) 

 

I Mark 7:3 finns ordet πυγμῇ i de flesta handskrifter. Ordet betyder knytnäve, men är 

fullkomligt obegripligt i detta sammanhang. Av den anledningen har vissa skivare helt enkelt 

utelämnat ordet (Metzger 1971, 93). Så gör också bibelkommissionen. 

Detta sista uppmärksammar oss på ett faktum väl värt att lägga märke till. Nämligen att 

bibelkommissionens översättare, i alla fall som har med stilhöjning att göra, har gjort i 

                                                 
55

 Se till exempel (Wallace 1996, 337) angående begreppet ”constructio ad sensum”. 
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princip samma sak med texten som de skrivare gjort, vilka en gång gav upphov till de 

alternativa läsarterna. 

Vad som också är värt att lägga märke till är att 12 av de 18 ställena (66 %) ovan finns i 

Uppenbarelseboken, trots att Uppenbarelseboken endast svarar för 25 % av de ställen som 

undersökts. Detta torde höra samman med bibelkommissionens uppfattning att 

”Uppenbarelseboken markerar ett språkligt-stilistiskt bottenläge” (U 1972:10, 34). 

2.2.3.2 Idiomatisk svenska 

Ett annat av bibelkommissionens mål var att producera en översättning på idiomatisk 

svenska. Detta kräver i vissa fall mindre modifieringar av innehållet, vilka har fått den färdiga 

översättningen att på 4 ställen reflektera dåliga läsarter.  

 
Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar dåliga läsarter 

Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Mark 2:9 ἀφίενταί σου αἱ 

ἁμαρτίαι 

dina synder förlåts dina synder är förlåtna ἀφέωνται σου αἱ 

ἁμαρτίαι 

04 (II) 

Mark 

7:4a
56

 

καὶ ἀπ' ἀγορᾶς ἐὰν μὴ 

βαπτίσωνται οὐκ 

ἐσθίουσιν 

och från torget äter de 

inte utan att ha 

badat/tvättat 

och när de kommer från 

torget äter de inte utan 

att ha badat sig rena 

καὶ ἀπ' ἀγορᾶς ὅταν 

ἔλθωσιν ἐὰν μὴ 

βαπτίσωνται οὐκ 

ἐσθίουσιν 

D (IV) 

Mark 8:17 πεπωρωμένην ἔχετε τὴν 

καρδίαν ὑμῶν 

har ni (så) förstockade 

hjärtan? 

Är ni så förstockade? πεπωρωμένη ἐστὶν ἡ 

καρδία ὑμῶν / 

πεπωρωμένη ὑμῶν 

ἐστὶν ἡ καρδία 

0143 

(III) / 

038 (II) 

Upp 13:7 ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι 

πόλεμον 

Åt det blev givet att 

strida 

Det fick rätt att strida καὶ ἐδόθη αὐτῷ 

ἐξουσία ποιῆσαι 

πόλεμον 

1859 

(V) 

 

Upp 13:7 är nog det tydligaste exemplet där kravet på idiomatisk svenska avgjort 

översättningens formulering. På grekiska fungerar det fint att säga ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι 

πόλεμον, men inte på svenska. För att göra denna grekiska mening idiomatiskt riktig på 

svenska måste man göra något i stil med bibelkommissionens lösning. Att detta också hänt i 

en grekisk handskrift betyder inte att formuleringen i UBS/NA är oidiomatisk för 

nytestamentlig koinegrekiska. Denna sekundära läsart förekommer nämligen inte i någon 

handskrift som är äldre än 1300-tal
57

, och vid den tiden hade det talade grekiska språket 

hunnit förändras åtskilligt. 

2.2.3.3 Lika-effekt-principen 

Även den så kallade lika-effekt-principen ligger bakom att översättningen kommit att 

reflektera avvikande läsarter. Detta är fallet på 5 ställen. 

                                                 
56

 I Mark 7:4a har översättarna adderat ett svenskt verb vilket fått den svenska texten att reflektera en annan 

läsart, dessvärre utesluter detta adderande en alternativ tolkning av den grekiska texten i UBS/NA, nämligen att 

det är maten som kommer från torget, inte människorna. Bibel 2000 har ingen not om detta, vilket de enligt 

riktlinjerna skulle ha haft (U 1972:10 s 26). Alternativt har översättarna faktiskt ansett den västliga texten i D i 

kombination med W och en del versioner vara mest ursprunglig. I så fall har man ignorerat starka såväl inre som 

yttre bevis, något som verkar föga troligt. 
57

 De äldsta handskrifterna är 1859 och 2432, båda från 1300-talet (Aland, Black, et al. 1975, 907). 
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Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar relativt bra läsarter 
Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

1 Kor 

10:11 

ταῦτα δὲ Dessa Allt det som hände dem πάντα δὲ ταῦτα / 

ταῦτα δὲ πάντα 
 / (I) א

04 (II) 

 

Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar dåliga läsarter 
Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Mark 

1:11b 

ἐκ τῶν οὐρανῶν från himlarna från himlen ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 032 

(III) 

Mark 8:7 καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα· 

καὶ εὐλογήσας αὐτὰ ... 

De hade också några 

fiskar. Han välsignade 

dem 

De hade också några 

fiskar. Han läste 

tackbönen över fiskarna 

... 

καὶ εἶχον ἰχθύδια 

ὀλίγα· καὶ 

εὐχαριστήσας ... 

D (IV) 

1 Kor 7:14 ἀδελφῷ Broder troende man ἀνδρί τῷ πιστῷ 629 

(III) 

Jud 8
58

 κυριότητα makten högre makter κυριότητας א (I) 

 

I Mark 8:7 har bibelkommissionen översatt εὐλογήσας (välsignande) i UBS/NA med ”läste 

tackbönen”. Att så är fallet kan man veta eftersom detta ord (εὐλόγησεν) översatts på samma 

sätt i Matt 14:19, där det förekommer utan alternativ läsart. Anledningen till att man översatt 

på detta sätt är att översättarna med lika-effekt-principen i åtanke menar att orden ”läsa 

tackbön” har ungefär samma effekt på dagens bibelläsare som ordet εὐλογήσας hade på dem 

som texten ursprungligen var riktad till. Detta får till följd att översättningen här har kommit 

att reflektera en sämre läsart. 

2.2.3.4 Namnprinciper 

Också ett antal översättningsprinciper kring namnformer har gjort att översättningen har 

kommit att reflektera avvikande läsarter. I dessa 3 fall reflekterar dock texten i Bibel 2000 

relativt bra läsarter. 

 
 Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar relativt bra läsarter 

Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Mark 2:14 Λευίν Levin Levi Λευί א (I) 

Mark 6:41 μαθηταῖς [αὐτοῦ] hans lärjungar lärjungarna μαθηταῖς א (I) 

2 Petr 1:1 Συμεὼν Symeon Simon Σίμων  72 
 

I 2 Petr 1:1 reflekterar Bibel 2000 texten i  72
 och B. Eftersom  72 

är
 
den äldsta handskriften 

av 2:a Petrusbrevet (Parker 2009, 284), kunde man tro att det är ett textkritiskt val som gett 

                                                 
58

 När det gäller ordet κυριότητα i Jud 1:8 är det tydligt att bibelkommissionen valt att översätta singularformen, 

eftersom samma ord översatts på samma sätt i 2 Petr 2:10. (Eventuellt kände bibelkommissionen inte ens till den 

alternativa läsarten eftersom denna inte var inkluderad i UBS
3
.) Att ordet som på grekiska står i singular har fått 

en pluralform på svenska är snarast en följd av att lika-effekt-principen tillämpats – översättarna anser helt 

enkelt att ordet κυριότητα syftar på ”högre makter”. I en not till 2 Petr 2:10 sägs att termen troligen syftar på 

"änglar i deras roll som moralens och samhällsordningens övervakare", och "möjligen [på] Kristus själv och 

hans herravälde". Enligt Kittel och Bromiley (1965, 1096-1097) har dock pluralformen den första av dessa 

betydelser och singularformen den andra, ”The singular shows that the reference is not to angels. κυριότης 

[nominativ singular] denotes here the divine majesty and therefore God himself”. Som texten står i den svenska 

översättningen av Jud 1:8 återspeglar den alltså i första hand den alternativa läsarten. 
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upphov till formuleringen i Bibel 2000. Namnet Συμεὼν förekommer dock även i Apg 15:14. 

Där finns ingen alternativ läsart till Συμεὼν i vare sig UBS
3
 eller UBS

4
 och ändå har 

bibelkommissionen där valt att översätta Συμεὼν med Simon. Det som avgjort den svenska 

översättningen är alltså principen om att namn på samma person alltid stavas på samma sätt 

(jmf avsnitt 1.3 ovan).
59

 

Även om läsarten som Bibel 2000 reflekterar här har ett gott yttre stöd, så är den mest 

sannolikt inte ursprunglig. Till dess nackdel står nämligen den inre principen om att en 

svårare läsart troligen är mer ursprunglig. Eftersom namnet Συμεὼν är mycket ovanligare än 

Σίμων är det mer troligt att en skrivare skulle byta ut den ovanligare formen mot den 

vanligare, än tvärt om (Metzger 1971, 699). 

När det gäller namnet Λευίν i Mark 2:14 har principen om att behålla de namnformer 

från 1917 års översättning som har fått en etablerad plats i det svenska språket tillämpats. 

2.2.3.5 Andra skäl  

Nu har vi kommit till de formuleringar i Bibel 2000 som varken utgör textkritiskt baserade 

grundtextsval eller beror på uttalade översättningsprinciper. I den första gruppen ligger en 

historisk korrigering av grundtexten utifrån utombibliska historiska faktauppgifter bakom 

valet av svensk formulering. 
 

Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar dåliga läsarter 
Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Mark 6:22 τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ 

Ἡρῳδιάδος 

hans dotter Herodias Herodias dotter τῆς θυγατρὸς τῆς 

Ἡρῳδιάδος 

f1 (III) 

Apg 4:6 Ἰωάννης Johannes Jonatas Ἰωνάθας D (IV) 

 

Enligt Metzger (1971, 90) finns det utombibliska källor som säger att Herodes dotter hette 

Salome, inte Herodias. Detta, tillsammans med att den alternativa läsarten gör texten mer 

logiskt sammanhängande, har troligen legat till grund för formuleringen i Bibel 2000. Den 

läsart som Bibel 2000 reflekterar är textkritiskt sett mycket dålig. 

När det gäller stället i Apg 4:6 har översättarna använt sig av uppgifter från den judiska 

historieskrivaren Josefus i sitt val av svensk läsart. Att så är fallet anges i en not i Bibel 2000. 

Även här reflekterar texten i Bibel 2000 en textkritiskt sett mycket sämre läsart. 

I den andra gruppen finns två ställen där de svenska formuleringarna kan tänkas vara 

motiverade utifrån teologiska skäl. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59

 Det finns dock undantag mot denna princip. Ett sådant är namnet Josef som fått olika former i Mark och 

Matteus (jmf Mark 6:3 och Matt 13:55) uppenbarligen i syfte att reflektera skilda dialekter (Se not till Mark 6:3 

i Bibel 2000). 
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Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar dåliga läsarter 
Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Apg 1:26b συγκατεψηφίσθη μετὰ 

τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων 

han upptogs bland de 

elva apostlarna 

han upptogs som den 

tolfte bland apostlarna 

συγκατεψηφίσθη μετὰ 

τῶν δώδεκα 

ἀποστόλων / he was 

counted among the 

eleven apostles as the 

twelfth
60

 

D (IV) 

Upp 2:23 δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ 

κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν 

[jag...] skall ge var och 

en av er vad era 

gärningar är värda 

[jag...] skall ge var och 

en av er vad hans 

gärningar är värda 

δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ 

κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ 

Koptiska 

och 

Latinska 

övs. + 

046 (V) 

 

I Apg 1:26b verkar översättarna undvika att använda ordet ”elva” om apostlarna. En läsart 

som har mycket gott både inre och yttre stöd. Istället låter man översättningen reflektera en 

avsevärt sämre läsart. 

I Upp 2:23 har översättarna valt ordet ”hans” istället för ”era”. För det första finns ordet 

αὐτοῦ endast i några tidiga versioner och två bysantinska handskrifter och är därför knappast 

ursprungligt. En anledning till att man valt αὐτοῦ istället för ὑμῶν skulle kunna vara att man 

vill undvika att texten får en innebörd av kollektiv bestraffning – att var och en ska straffas 

för vad gruppen som helhet gjort. Även om denna tolkning troligen inte var vad författaren 

avsåg är den dock fullt möjlig även i den grekiska texten. En annan aspekt av ordalydelsen i 

Bibel 2000 är att man undviker det inklusiva ὑμῶν (både maskulinum och femininum) och 

istället väljer det exklusiva αὐτοῦ (endast maskulinum). Detta sista skulle kunna tyda på att 

konservativa tankegångar legat bakom formuleringen, eller åtminstone att översättarna inte 

varit uppmärksamma på sitt exkluderande språkbruk. 

2.2.4 Uttryck i Bibel 2000 som jämkar mellan olika läsarter 

På tio ställen i urvalet förekommer det formuleringar i Bibel 2000 som reflekterar två eller 

flera olika grekiska läsarter.
61

 Att det blivit så kan i vissa fall vara en ren tillfällighet, vilket 

säkerligen är fallet i Mark 8:15, Apg 1:26; 1 Kor 4:17; Jud 1:12 där framför allt lika-effekt-

principen gjort att de svenska uttrycken inte ordagrant representerar någon av de grekiska 

läsarterna. På de övriga ställena är jag övertygad om att översättarna var medvetna om att de 

jämkade mellan olika läsarter.  

 
Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Mark 7:9 ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν 

στήσητε 

för att upprätta era egna 

regler 

för att låta era egna 

regler gälla 

+ ἵνα τὴν παράδοσιν 

ὑμῶν στήσητε / ἵνα 

τὴν παράδοσιν ὑμῶν 

τηρήσητε 

j 038 

(II) / א 

(I) 

Mark 8:15 ὁρᾶτε, βλέπετε... Se upp! - Akta er för... Se noga upp... + ὁρᾶτε, βλέπετε... / 

ὁρᾶτε καὶ βλέπετε... 
j א (I) / 

 45
 (I) 

Apg 1:23 ἔστησαν δύο De föreslog två Två blev föreslagna + ἔστησαν δύο / 

ἔστησεν δύο 
j א (I) / 

D (IV) 

                                                 
60

 Engelsk översättning av texten i flera tidiga versioner och kyrkofäder, given i Metzger 1971, sid 289. 
61

 Se fotnot 30. 
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Referens Text i UBS Översättning Bibel 2000 Närmaste läsart Id 

Apg 1:25 τόπον plats tjänst + τόπον / κλῆρον  74
 (I) 

 (I) א /

Apg 1:26a καὶ ἔδωκαν κλήρους 

αὐτοῖς 

"de kastade lott åt dem" 

alt. "de gav dem lotter" 

Så kastade de lott + καὶ ἔδωκαν κλήρους 

αὐτοῖς /  καὶ ἔδωκαν 

κλήρους αὐτῶν 

j א (I) / 

D (IV) 

1 Kor 4:17 ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς 

ὁδούς μου τὰς ἐν 

Χριστῷ [Ἰησοῦ] 

Han skall påminna er 

om mina regler i Kristus 

Jesus 

Han skall påminna er 

om mina regler för ett 

kristet liv 

+ ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς 

ὁδούς μου τὰς ἐν 

Χριστῷ [Ἰησοῦ] / 

ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς 

ὁδούς μου τὰς ἐν 

Χριστῷ 

j   46
 

(I) / א 

(I) 

1 Kor 

14:37 

κυρίου ἐστὶν ἐντολή är ett Herrens bud [vad jag skriver till er] 

är Herrens bud 

+ κυρίου ἐστὶν ἐντολή 

/ κυρίου ἐντολή ἐστιν / 

κυρίου εἰσὶν ἐντολαὶ / 

κυρίου ἐντολαὶ εἰσὶν / 

ἐντολαὶ κυρίου εἰσὶν 

j  46
 

(I) / א 

(I) / 

044 

(III) / 

81 (II) 

1 Kor 

15:49 

καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν 

τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, 

φορέσομεν καὶ τὴν 

εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου 

Och liksom vi blev 

[ordagrant: bar] en 

avbild av den jordiska, 

kommer vi också att bli 

[ordagrant: bära] en 

avbild av den 

himmelska 

Och liksom vi blev en 

avbild av den jordiska, 

skall vi också bli en 

avbild av den 

himmelska 

+ καὶ καθὼς 

ἐφορέσαμεν τὴν 

εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, 

φορέσομεν / 

φορέσωμεν καὶ τὴν 

εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου 

j B (I) / 

 46
 (I) 

Jud 1:12 ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν i era kärleksmåltider i era måltider + ἐν ταῖς ἀγάπαις 

ὑμῶν / ἐν ταῖς 

εὐωχίαις
62

 ὑμῶν 

j  72
 

(I) / 6 

(III) 

Upp 2:22 βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην jag ska lägga henne på 

bädden 

jag ska lägga henne på 

sjukbädden 

+ βάλλω αὐτὴν εἰς 

κλίνην / βάλλω αὐτὴν 

εἰς ἀσθένειαν 

 / (I) א

1597 

(V) 

 

Bland dessa är följande särskilt intressanta. I Apg 1:23 skulle översättarna mycket väl ha 

kunnat översätta läsarten i UBS/NA ordagrant till ”De föreslog två”. Istället har de valt att 

sätta verbet i passivum vilket har resulterat i att även betydelsen hos läsarten i D inkluderats, 

nämligen ”Han föreslog två”. Detta är ett utslag av vad Metzger (1971, 288) anser vara 

typiskt för den ”västliga” texten, nämligen att ”Here and elsewhere in the Western text, one 

recognizes clearly the later point of view, according to which Peter rules the church with the 

authority of the monarchical episcopate.” Är inte detta anledningen till att också 

bibelkommissionens översättare valt att inkludera betydelsen i den annars mycket osannolikt 

ursprungliga läsarten i D? Troligen. 

Ett annat ställe med teologiska implikationer är 1 Kor 14:37. Här har UBS/NA texten 

”ἃ γράφω ὑμῖν… κυρίου ἐστὶν ἐντολή” (de (ord) jag skriver till er är ett Herrens bud). 

Formuleringen i Bibel 2000 är dock aningen tvetydig ifall det är allt som Paulus skriver till 

dem som är Herrens bud eller om det bara är det han nyss nämnt som är ett Herrens bud. 

Någon skrivare har uppenbarligen ansett det första alternativet vara attraktivt, vilket har gett 

upphov till läsarterna i D, 044, 81 m.fl. Texten i UBS/NA har dock otvivelaktigt ἐντολή (bud) 

                                                 
62

 Enligt Liddell, Scott och Jones (1978, 740) betyder ordet i singular ” good cheer/feasting” och i plural 

”festivities”. 
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i singular, och att bibelkommissionens översättare inte adderat det lilla ordet ”ett” till frasen 

”Herrens bud” är förvånansvärt. Det torde tyda på att de vill öppna för möjligheten att den 

som läser Bibel 2000 ska tolka Paulus ord på ett sätt som jag gissar att inte ens översättarna 

själva tror är ursprungligt, men teologisk attraktivt. 

En jämkning som är desto mer fyndig finns i 1 Kor 15:49. Här har det ord som 

översatts ”bli” och ordagrant betyder ”bära” olika grammatiska former i olika läsarter. 

UBS/NA har φορέσομεν (indikativ futurum), vilket kan översättas med ”vi kommer att 

bära/bli”.  46 
däremot har φορέσωμεν (aorist konjunktiv), vilket kan översättas med ”vi ska 

se till att bära/bli” eller ”vi borde bära/bli”. Då läsarten i UBS/NA har starkare inre stöd, och 

läsarten i  46
 starkare yttre (Metzger 1971, 569) är konstruktionen i Bibel 2000 genialisk, 

eftersom uttrycket ”skall vi också bli” kan tolkas både som en förutsägelse och som en 

uppmaning. Till bibelkommissionens nackdel kan dock sägas att de effektivt undvikit det 

textkritiska valet på detta ställe, liksom på alla ställen där deras formuleringar reflekterar flera 

olika grekiska läsarter. 
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2.2.5 Numerär sammanställning 

Nedan följer en numerär sammanställning av materialet i avsnitt 2.2.1 till 2.2.4 ovan.  
 

 

Relationen mellan texten i Bibel 2000 och texten i UBS/NA 

 

 

Antal 

ställen 

 

Andel av 

avvikelserna 

 

Andel inom 

gruppen 
 

Totalt antal avvikelser från UBS/NA 
 

71 
 

 

17 % av 

studiens 

urval 
    

A) Avvikelser från UBS/NA av textkritiska skäl 37 52 %  
     

1) Avvikelser från UBS/NA där BK baserat sitt val på yttre 

bevis, och UBS/NA på inre. I denna grupp ingår: 

28 39 %  

i) Ställen där BK valt den läsart som har det starkaste 

yttre stödet, och därmed ignorerat starka inre bevis 

12 17 %  

ii) Ställen där yttre bevis är tvetydiga, men BK ändå 

har ignorerat goda inre bevis 

6 8 %  

iii) Ställen där både yttre och inre stöd är tvetydiga, och 

har BK följt yttre stöd 
  

10 14 %  

2) Avvikelser från UBS/NA där BK baserat sitt val på inre 

kriterier fastän texten i UBS/NA är baserad på ett gott 

yttre stöd. I denna grupp ingår: 

9 13 %  

i) Ställen där översättarna anser läsarten i UBS/NA 

vara alltför svår 

5 7 %  

ii) Övriga 4 6 %  
    

B) Andra skäl än textkritik ligger bakom avvikelsen från 

UBS/NA. I denna grupp ingår: 

34 48 %  

i) Principen om stilhöjning. Här ingår bl. a. 18  53 % 

 Ställen där översättarna har rättat krånglig 

och dålig grammatik i den grekiska texten 

5   

 Ställen där översättarna gjort logiska 

förbättringar av innehållet i den grekiska 

texten 

3   

ii) Principen om att bara använda idiomatisk svenska 4  12 % 

iii) Lika-effekt-principen 5  15 % 

iv) Olika namnprinciper 3  9 % 

v) Historisk korrigering av den grekiska texten 2  6 % 

vi) Teologiska skäl ligger bakom avvikelserna 2  6 % 
    

Dessa 34 ställen kan också indelas efter:     

 Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar relativt 

bra läsarter 

12  35 % 

 Ställen där texten i Bibel 2000 reflekterar dåliga 

läsarter 

22  65 % 

    

C) Jämkning i Bibel 2000 mellan två eller flera läsarter 10
63
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 Dessa räknas inte som avvikelser från UBS/NA. 
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Nedan presenteras antalet avvikelser från UBS/NA fördelat över bibelboksgrupp. Koderna 

A1, A2, B och C relaterar till punkterna i sammanställningen på föregående sida. Inom 

parentes ges andelen inom respektive grupp (dvs. A1, A2, B och C).  
 

 

 

Bibelboksgrupp 

Antalet 

studerade 

läsarter 

 

 

A1 

 

 

A2 

 

 

B 

 

 

C 

Evangelierna 95 10 (36 %) 2 (22 %) 12 (35 %) 2 (20 %) 

De Paulinska breven 108 6 (21 %) 4 (44 %) 3 (9 %) 3 (30 %) 

Apg och de katolska breven 105 6 (21 %) 3 (33 %) 5 (15 %) 4 (40 %) 

Uppenbarelseboken 101 6 (21 %) 0 (0 %) 14 (41 %) 1 (10 %) 

 

Summa 

 

409 

 

28 (99 %) 

 

9 (99 %) 

 

34 (100 %) 

 

10 (100 %) 

 

Särskilt värt att lägga märke till i ovanstående tabell är den relativt ojämna fördelningen inom 

grupp B där andra skäl än textkritik ligger bakom formuleringen i Bibel 2000. 

3 Sammanfattning 

I denna sista del ska jag först försöka besvara de frågeställningar som presenterades i 

kapitel 1. Sedan tar jag upp något om hur man skulle kunna gå vidare från denna studie. 

När det gäller frågan om hur mycket det är möjligt att säga om vilka grekiska läsarter 

som reflekteras av texten i Bibel 2000 har jag (i avsnitt 2.1) kommit fram till att det på 16 % 

av de studerade bibelställena av rent språkliga anledningar inte är möjligt att avgöra vilken 

grekisk läsart som reflekteras av texten i Bibel 2000. I avsnitt 2.2.4 har jag kommit fram till 

att man på 2 % av de studerade ställena har jämkat mellan olika läsarter. Tillsammans innebär 

detta att det på 18 % av de ställen jag studerat inte är möjligt att avgöra vilken läsart som 

reflekteras av texten i Bibel 2000. För resterande 82 % är detta dock fullt möjligt. Eftersom 

urvalet på ett balanserat sätt inkluderar alla typer av texter i Nya testamentet torde denna 

siffra gå relativt väl att generalisera till resten av Nya testamentets texter. 

När det gäller frågan om hur kan man positionera Bibel 2000 textkritiskt har det visat 

sig att bibelkommissionen ofta har avvikit från texten i UBS/NA utifrån yttre kriterier, istället 

för att följa de inre kriterier som legat bakom textvalet i UBS/NA. Detta har de gjort på 28 

ställen i urvalet, vilket representerar 39 % av avvikelserna från UBS/NA. 

Av dessa ställen bör man särskilt uppmärksamma att bibelkommissionen, på de ställen 

de avvikit från UBS/NA aldrig följt några inre bevis där de yttre är tvetydiga. När de yttre 

bevisen är tvetydiga har de istället följt någon av medlemmarna i en grupp av särskilt 

favoriserade handskrifter bestående av  45,  46,  47, א, A och B, och särskilt om de är i 

kombination med D. Att bibelkommissionens textkritiska val här är så handskriftsdominerade 

innebär att deras positionering på den textkritiska skalan sträcker sig ännu längre till höger än 

vad jag inledningsvis antog. 

Bibelkommissionens textkritiska riktlinjer till trots, har det också visat sig att de på 9 

ställen har gjort textkritiska val utifrån inre kriterier fastän texten i UBS/NA är baserad på 
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goda yttre bevis. Det handlar då främst om att översättarna anser läsarten i UBS/NA vara 

allför svår för att författaren ska kunna tänkas ha skrivit den. Att bibelkommissionen oväntat 

gått emot yttre bevis på dessa ställen, innebär att positioneringen på den textkritiska skalan 

också sträcker sig in på den vänstra halvan. 

Resultatet på frågan om hur man kan positionera Bibel 2000 textkritiskt blir alltså att de 

är högerdominerade, men ibland gör inskott på den vänstra sidan. Att bibelkommissionen på 

detta sätt är aningen ojämn i sin typ av textkritiska val skapar å ena sidan en generell 

osäkerhet kring vilka slags textkritiska val som ligger bakom texten i Bibel 2000. Å andra 

sidan ger det översättningen mer textkritisk tillförlitlighet att översättarna inte bara gått på 

yttre kriterier utan åtminstone ibland försökt balansera de annars dominerande yttre bevisen 

utifrån inre kriterier. 

Jag tänker mig att detta kan illustreras på följande sätt. 

 

 

Textkritisk positionering av nya testamentet i Bibel 2000 

 

Sedan gäller det frågan om hur mycket och vilken slags påverkan översättningsprocessen, 

med dess uttalade eller outtalade översättningsprinciper, påverkat vilken grekisk text Bibel 

2000 reflekterar. Vad gäller detta har det visat sig att Bibel 2000 på 34 av urvalets totalt 409 

ställen har formuleringar som gör att texten avviker från texten i UBS/NA. Dessa ställen 

utgör 8 % av de alternativa läsarterna i UBS
3
 och UBS

4
, och är ställen där 

bibelkommissionens översättare kan tänkas ha ämnat översätta texten i UBS/NA, men av 

olika anledningar har texten kommit att reflektera andra läsarter. 

Av dessa andra läsarter är 65 % direkt dåliga, textkritiskt sett, medan resterande 35 % 

eventuellt skulle kunna tänkas vara ursprungliga, även om de ofta har antingen starka yttre 

eller starka inre textkritiska bevis mot sig. 

Av de skäl som lett till att översättningen kommit att reflektera andra läsarter och 

därmed avvika från texten i UBS/NA är bibelkommissionens princip om att höja stilen vid 

översättningen det i särklass vanligaste. Principen ligger bakom 18 av dessa 34 avvikelser. 

Ett intressant faktum är att av dessa 18 ställen finns 12 i Uppenbarelseboken, vilken alltså har 

drabbats hårdare, textkritiskt sett, av översättningsprincipen om stilhöjning än övriga 

       Bibel 2000 

left wing specialists     right wing specialists 

eclectic generalists 

UBS/NA 

           Bibel 2000 

Enligt undersökningen 

 

Enligt riktlinjerna 

 

 



Uppsala Universitet – teologiska institutionen  Erik Witte 

Bibelvetenskap C2 NTs    

34 

 

bibelböcker i urvalet. Detta har troligen att göra med bibelkommissionens uppfattning om att 

”Uppenbarelseboken markerar ett språkligt-stilistiskt bottenläge” (U 1972:10, 34). Även 

Markus evangelium har drabbats relativt hårt av översättningsprocessen, men dessa 

avvikelser är jämnare fördelat över de olika anledningarna. 

Ett faktum som blivit uppenbart i denna studie är att det som översättarna gjort med 

textens innehåll och form många gånger liknar det som olika skrivare gjort genom seklerna, 

och särskilt då de förändringar som är medvetna och avsiktliga hos skrivarna.
64

 När man talar 

om detta med skrivarnas förändringar av texten finns det dock risk att man behandlar alla 

förändringar som skrivare tillfört den grekiska texten som något i sig fel och korrupt. Om 

målet är att komma åt den exakta lydelsen i utgångstexten så kan man givetvis mena att 

skrivarnas förändringar gjort texten mer korrupt. Men om målet är att komma åt innebörden 

hos den ursprungliga texten, vilket torde vara det viktiga, åtminstone när man gör en 

bibelöversättning, så torde det på många ställen istället gå att se skrivarnas förändringar som 

klargörande förtydliganden av textens ursprungliga innebörd.
65

 De skrivare som under de 

första århundradena enligt vår tideräkning gav upphov till den stora uppsjö av olika läsarter 

som finns idag, var ju troligen både mycket bättre på det grekiska språket och mer insatta i 

den bibliska kulturen än någon av oss idag någonsin kan bli. Av denna anledning skulle det 

vara intressant att inte stanna vid ett utlåtande om att texten i Bibel 2000 av olika 

översättningsmässiga anledningar ibland har kommit att reflektera textkritiskt sett sämre 

läsarter, utan att också gå vidare och granska hur dessa icke ursprungliga läsarter kan tänkas 

ha hjälpt översättarna vid tolkningen av vad de anser vara den ursprungliga texten.  
 

 

 

  

                                                 
64

 För en översiktlig genomgång av dessa slags förändringar se Black (1994, 60-61) eller SOU (1968:65, 214-

216). 
65

 Angående tidiga textvarianters funktion som bibelkommentarer, se Parker (2008, 183). 
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Bilaga 1 – Textkritisk kanon – inre kriterier 
 

Följande lista är hämtad från boken Studies in the Theory and Method of New Testament 

Textual Criticism
66

 sid 163-164, och beskriver de etablerade textkritiska principer som gäller 

den inre kritiken. Inom parentes har jag adderat den svenska formulering jag använt mig av 

när jag återgivit dessa principer i uppsatsen. Alla principer är dock inte nämnda i uppsatsen 

varför några inte heller fått någon översättning. 

 

In the following outline, which aims to be comprehensive but could never be exhaustive, each 

criterion is phrased in such a way that, if it accurately describes a textual variant, there would 

be a presumption (other things being equal) to regard that variant as the most likely original 

reading. 

 

1. A variant’s status as the shorter or shortest reading 

(principen om att en kortare läsart troligen är mer ursprunglig) 

 

2. A variant’s status as the harder or hardest reading 

(principen om att den svårare eller svåraste läsarten troligen är ursprunglig) 

 

3. A variant’s fitness to account for the origin, development, or presence of all other 

readings  

(principen om att den läsart som bäst kan förklara uppkomsten av alla andra är mest 

ursprunglig) 

 

4. A variant’s conformity to the author’s style and vocabulary  

(principen om att den läsart som bäst överensstämmer med författarens stil och 

vokabulär troligen är mest ursprunglig) 

 

5. A variant’s conformity to the author’s theology or ideology  

(principen om att den läsart som bäst överensstämmer med författarens teologi 

troligen är mest ursprunglig) 

 

6. A variant’s conformity to Koine (rather that Attic) Greek 

7. A variant’s conformity to Semitic forms of expression 

8. A variant’s lack of conformity to parallel passages or to extraneous items in its 

context generally 

(principen att en läsart som gör att parallellställen skiljer sig åt i ordalydelse är mer 

ursprunglig än en som förenar dem) 

 

9. A variant’s lack of conformity to OT passages 

(principen om att en läsart som gör att formuleringen skiljer sig från kända ställen i 

GT är mer ursprunglig än en som förenar dem) 

 

10. A variant’s lack of conformity to liturgical forms and usages 

11. A variant’s lack of conformity to extrinsic doctrinal views 
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 Epp, Eldon Jay och Gordon D. Fee. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 

1993. 


