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Förord

Denna skrift är (frånsett några mindre tillägg) ett omtryck
av uppsatsen "Några drag i det svenska bibelspråkets historia 1526-1917", som ingår som Bilaga B i 1963 års bibelkommittés betänkande "Nyöversättning av Nya testamentet.
Behov och principer" (Statens offentliga utredningar 1968:
65). Framställningen är, med hänsyn till kommitténs uppdrag, begränsad till språket i Nya testamentet.
Carl Ivar Ståhle
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Reformationsbiblarna

Or4förråd
1 företalet till den första kända översättningen till svenskt
språk av Nya testamentet i sin helhet
"Thet Nyia Testamentit på Swensko", tryckt 1526
uppges verkets syfte vara
att "fatighe eenfåldughe1 prester som fögo latina kunna, och
oförfarne äro j scrifftenne, och teslikes andra christna menniskior som j book läsa kunna, mågha här åt minsto haffua
enfalleligha texten,2 såsom han vthaff euangelisterna och
apostlana scriffuen är". Det var ingen lätt uppgift att finna
den rätta svenska språkformen för detta syfte, och man förklarar sig också medveten om att man icke helt lyckats att på
ett klart och begripligt svenskt språk återge "enfalleligha
texten". Som förmildrande omständighet anföres, att när
man grep sig verket an, så "funnos stundom icke sådana oord
på swenskt mål, som giorde fyllest emoot the Latiniska eller
Grekiska oorden"; det fanns ingen svensk bibelspråkstradition
att falla tillbaka på, "ytan allenast någhon stycke ther och
hwar som man j tidhegerden hafft haffuer, och äro för then
skull icke vpkommen sådana oord som scrifften brukar".
Förspråket avslutas också med ett antal förklaringar av ord
som man ansett vara nya och ovana för läsarna. Till större
delen innehåller listan dels beteckningar för speciellt bibliska
företeelser, såsom Tabernakel och Sinagoga, dels utredningar
av den teologiska innebörden av ord som kött och själ, men
man möter också ord, såsom beröma och nijt, vilkas där angivna betydelse för nutida läsare är helt alldaglig och självklar - och blivit det, därför att de togs i bruk i Nya testamentet 1526.

2

Dvs. 'enkla, vanliga, olärda'.
Dvs. 'enkla, rena, klara texten; texten rätt och slätt'.

Att man endast räknar de små styckena i "tidhegerden"
(den medeltida bönegudstjänsten) som svensk bibelspråkstradition kan synas överraskande.3 1 Vadstena kloster hade
man dock i ett och ett halvt århundrade oavbrutet ägnat sig
åt att överföra latinsk uppbyggelselitteratur till svenska och
härunder skapat ett rikt och nyanserat hjälpmedel att kläda
kristna tankegångar i svensk språkdräkt. Även om man härvid huvudsakligen tänkt på de icke latinkunniga nunnornas
behov måste denna verksamhet ha haft stor betydelse för det
religiösa språket överhuvud, och dess resultat måste ha varit
väl bekanta för reformationstidens översättare,4 som vuxit
upp i katolsk miljö. Av Nya testamentets böcker hade emellertid endast två, Apostlagärningarna och Johannes uppenbarelse, blivit översatta till svenska, den förra (som är parafraserande och förkortad) senast på 1380-talet, den senare
Uppgiften avser säkerligen i första hand de tre "lovsångerna" Luk
1:46-55, 68-79, 2: 29-32 samt Joh 1:1-14. Dessa var de första
texter av Nya testamentet som trycktes på svenskt språk, nämligen i
"Vor fruwe tydher paa swenskä" (utan tryckår men säkert daterbar
till 1525; ny utg. 1854 under titeln "Den svenska tideboken"). Av
bibeltexter märks i denna bok f. ö. ett antal psalmer ur Psaltaren.
Frågan om vem eller vilka som översatt NT 1526 har diskuterats
länge och ingående utan säkert resultat. Översikter med litteraturhänvisningar hos bl. a. Adell 1936, Henning 1964 och B. Olsson
1968, s. 355 f. På forskningens nuvarande ståndpunkt råder i stort
sett enighet om att minst två översättare varit verksamma och att
dessa varit Olaus Petri och Laurentius Andre (senast Sam Henning 1964). Mycket starka skäl talar dock för att också andra personer anlitats (se särskilt Lindblad 1944 och Adell 1936, s. 152 ff.,
och där cit. litt.). Om arbetsformer och arbetsfördelning finns det
mycket små möjlig- med det material som nu står till buds
heter att komma till klarhet. Mellan primäröversättning (ar) och
slutresultatet kan många olika personer, granskare, bearbetare, renskrivare, sättare och korrektorer, satt spår i textens språk, särskilt
dess ortografi. Åtskilligt tyder dock på att Olaus Petri översatt
johannesevangeliet och möjligen Romarbrevet - för reformatoreriia centrala bibelböcker - (se härom Adell 1936, s. 176 ff., Lindblad 1944, s. 157 ff., och Palmer 1944) och att Laurentius Andre2e
skrivit Allmänna förspråket (Palmér 1939, s. 148 ff.)

mot 1400-talets slut, och åtminstone den äldre av dem tycks
ha varit föga känd utanför klostret.5 Så kan emellertid knappast ha varit fallet med kyrkoårets ur evangelierna hämtade
predikotexter, som av Vadstenabröderna översattes till svenska och försågs med rikliga utläggningar. Dessa medeltida
postillor, som innehöll de för den kristna förkunnelsen väsentligaste delarna av Nya testamentet, spriddes över hela
Norden.°
Jämför man denna medeltida religiösa litteratur med NT
1526 är det uppenbart att översättarna ansett sig obundna av
Vadstenaspråkets uttrycksmedel och valt att återge bibeltexterna på sin egen samtids språk - man ville först och
främst ge en svensk text, som alla kunde förstå. Det begynnande 1500-talets språk var, särskilt i städerna, genomdränkt
av lågtyskt språkstoff. Detta gör sig mycket starkt gällande
också i NT 1526, även om dess språk i sina grunddrag naturligtvis är svenskt: till den ärvda och levat de svenska ordskatten (delvis tidigt inlånade missionsord) hörde en mängd
med Vadstenasvenskan gemensamma ord för centrala kristna begrepp, såsom tro, hopp, kärlek, ödmjuk, frestelse, synd,
ånger, bön, bot, bättring, nåd, frälsa, frälsare.7 Men redan
Om medeltidens svenska bibelöversättningar - av Gamla testamentet fem Moseböcker (trol. 1300-talets förra hälft), Judit, Ester,
Rut och Mackabeerböckerna (övers, av Jöns Budde, avslutad 1484),
Josua och Domarboken (övers, av Nicolaus Ragvaldi omkr. 1500)
- se t. ex. Kulturhist. lex. f. nordisk medeltid, artikel Bibelöversättning, och B. Olsson 1968 s. 354 f.
6 Om en danskspråkig text av Vadstenapostillorna, se senast J. Brondum-Nielsen, Fra Skaanes senmiddelalder, 1959, om en norskspråkig Ståhle i Arkiv för nordisk filologi 65, s. 135 f., not, om fragment
av en svensk medeltidspostilla, funnen i Norge, Ej der i samma tidskrift 68, s. 153 ff. De medeltida svenska postilletexterna är till
större delen utgivna av G. E. Klemming och R. Geete (Svenska
medeltidspostillor, 1-5, 1879-1910, Sami. utg. av Svenska Fornskriftsällskapet 23).
1 Om dessa ord se närmare Thors 1957. Även för de i det närmast
följande behandlade orden har jag ofta kunnat tillgodogöra mig
Thors framställning.

inom denna grupp märker man lätta förskjutningar: för vissa viktiga begrepp hade Vadstenaspråket flera gamla svenska
synonymer, t. ex. för den kristna kärleken till Gud och människor älskoghe, älskelikhet, kärleker, för 'ånger' idhroghe,
anger, för 'nästa' jämkristen och (sällsyntare) näste. NT
1526 genomför helt kärlek, ånger, nästa, och de gamla
idhroghe, älskoghe, jämkristen begränsas i huvudsak till det
alltjämt levande katolska klosterspråket för att sedan med
detta försvinna ur språket eller förvärldsligas.
Men närmast utanför denna kärna av de mest centrala
begreppen sker en förnyelse och modernisering av ordförrådet, som ger det nya religiösa språket en klang, som starkt
avviker från den som man hör i den klassiska Birgittinersvenskan. Man valde gärna ord som antingen var helt nya i
religiöst skriftspråk eller som punktvis vunnit insteg i detta
under medeltidens slutskede som synonymer till de gamla ord
av inhemskt ursprung, som dominerar i Vadstenaspråket. 1
båda fallen ger tyskan mönstret; orden har antingen direkt
övertagits eller bildats med inlånade tyska ordbildningselement. Sådana ord för i Nya testamentets förkunnelse viktiga
begrepp är t. ex. :8
barmhärtig, barmhärtighet, förbarma sig (lågty. barmhertich, barmherticheit, sik vorbarmen). De lågtyska orden kom in under 1400talet som sporadiska synonymer till de inhemska, i Vadstenaspråket
normala miskundsamber, miskund, miskunda sig. 1 NT 1526 är förhållandet omvänt: barmhertugh etc. är regel, och miskund etc.
undantag, vilkas antal ytterligare minskar vid bearbetningen 1541,
som låter miskunna sigh stå kvar bara i Mark 5:19, Luk 18:13;
i NT 1917 finns det endast på det sistnämnda stället (publikanens bön: "misskunda dig över mig syndare").

bekänna, bekännelse (lågty. bekennen, bekentnisse) 'confiteor, confessio' hör under nedeltidens slutskede väsentligen till det världsliga
språket, medan de i det religiösa är sällsynta synonymer till vidherganga, vidherkänna; vidhergangilse, vidherkännilse. 1 NT 1526
segrar det lågty. ordet; några enstaka wedherkenna, wedherken8

4

Om flera av de följande orden se även Sjögren 1949, s. 26 ff.

nelse tas bort vid bearbetningen 1541, som blott lämnade wedherkänna Upp 3:5, vilket ända till 1883 stod kvar som en relikt av
medeltidens svenska språkbruk.9
betyga (lågty. betugen); ordet trängde under 1400-talet in i stadsspråk och kanslispråk och är mycket sällsynt i religiös litteratur. 1
NT 1526 intar det en ganska stark ställning (omkr. 30 fall) vid
sidan av det gamla, här dock vanligare vittna. 1 NT 1541 tillkommer ytterligare ett par fall.
delaktig (lågty. delhaftich, delachtich). Det klassiska Vadstenaspråket återger lat. particeps med luttakande 'lott-tagande', men det
lågty. ordet blir en ganska vanlig synonym under 1400-talet. 1 NT
1526 är det allenarådande och det gamla Vadstenaordet förekommer ej.
evig (lågty. ewich) är ett ganska sent tyskt lån, som först på 1400talet möter i den religiösa litteraturen, där jivinnerliker och ävärldeliker är vida vanligare intill medeltidens slut. 1 NT 1526 möter
evinnerlig främst i vissa fasta förbindelser, särskilt evinnerligt liv,
och som adverb, evinnerliga. Däremot saknas evärdelig, men det
förekommer i GT 1541. Det produktiva och levande ordet i NT
1526 är evig.
förarga(s) (lågty. vorargen, vorergen), förargelse hör till de få ord
som förklaras i Förspråkets ordförteckning: "Förargha är geffua iiifelle till synd eller förtörna"; "Förarghas är tagha till oondo, förtörnas, förwerras". De svarar mot grek. axavåa)cv, axdvåaÄov,
i Vulgata scandalizo, scandalum. Med dessa hade Vadstenaklostrets
översättare icke lyckats komma till rätta. Deras latin-svenska lexikon innehåller under "scandalon" endast en vidlyftig utläggning på
latin,10 och t. ex. adventtexten Matth 11:6, "beatus est qui non
fuerit scandalizatus in me", översätts i de medeltida postillorna med
olika, sinsemellan starkt avvikande och i allmänhet föga träffande
omskrivningar. 1 NT 1526 väljer man med ledning av Luthers
ärgern, Ärgernis det sena lånordet forarga och det därtill bildade
forargilse, som betydde 'tillfoga skada, vanära, försämra' och som
förekom bl. a. i städernas rättegångsspråk.
" Årtalet 1883 avser här och i det närmast följande normalupplagan
1883, den första antagna nyöversättningen av NT. 1 föregående
provöversattningar av NT kan de omtalade orden ha utbytts långt
tidigare.
° Latinskt-svenskt glossarium efter God. Ups. C 20, s. 549 f.
5

förkunna (lågty. vorkunden), förkunnelse. Ordet är över huvud inte
känt från religiöst språk före 1526. Det är i medeltidssvenskan ett
sent kansliord för officiellt tillkännagivande. 1 NT 1526 är förkunna vanligt vid sidan av predika.
förlossa, förlossning, förlossare (lågty. vorlosen). Ordet dyker inte
upp i källorna förrän omkr. 1500 och är nästan helt begränsat till
profant språk, med betydelse '(ut)lösa, avlösa, lösköpa ur fångenskap' o. dyl. 1 religiöst språk används det gamla Vadstenaordet aterlösa (aterlösn, aterlösare) ända fram till NT 1526. Här inför man
på några ställen förlossa, förlossning, förlossare och prövar också de
likaledes profana förlösa och igenlösa, vid sidan av det gamla återlösn(ing). 1 NT 1541 genomförs det nya förlossa nästan helt;
återlösn(ing) får stå kvar endast på det centrala stället "giffua
sitt lijff til återlösning för monga" Matth 20:28 och motsv. Mark
sannolikt en eftergift åt traditionen.
10:45 och 1 Tim 2:6
församling, bildat till församla (sig) (lågty. vorsamelen). 1 betydelsen 'den kristna gemenskapen' är det en nyhet i NT 1526; det
ägnas också några rader i de ordförklaringar som avslutar Förspråket. Ordet dyker upp i källorna först vid 1400-talets slut och betecknar då deltagare i helt profana sammankomster. För den kristna församlingen (ecclesia) användes i Vadstenaspråket (förutom
kyrkia) samkvömd, samfund, samnadher.
gudfruktig (lågty. godevriichtich) är okänt i svenskan före NT 1526,
där det dock är begränsat till Apg (8 ställen); i GVB vidgas bruket
något. Det ty. lånordet frukta och det därtill bildade fruktan hade
först under 1400-talets slut kommit till användning i förbindelserna
frukta Gudhi och Guds fruktan; den klassiska Vadstenasvenskan
hade rödhas Gudhi och Guds rädsl el. Guds röddoghe. NT 1526
och NT 1541 genomför det nya frukta Gud men bibehåller det
medeltida Guds räddhoga (utom Kol 3:22 Guds fruchtan); detta
avlägsnas 1883 och 1917, och det enda spåret av det medeltida
bruket av räddhåga med Gud som föremål i vår nuvarande bibel är
Hebr 12:28 ("tjäna vi Gud ... med helig fruktan och räddhåga",
där emellertid den gamla bibeln hade "tuktighet och fruktan").
gudaktig(het), ogudaktig(het) är helt nya i NT 1526. 1 den
medeltida religiösa litteraturen användes vanligen gudhliker etc. 1
Förspråket till NT 1526 anges orsaken till att man anser sig icke
längre kunna bruka dessa: "snotte här wäl want satt Gudheligheet
och Ogudheligheet om icke hadhie svarit then osedhen vpkomen, ath
man intit annat kallar Gudhehigheet, ytan vthwertes skrymterij för

menniskior" - sålunda en vanlig betydelseförskjutning, som sedan
också drabbat de nya gudaktig, gudaktighet. Av Förspråket framgår att man tänkt det nya ordet, vilket saknar motsvarighet i tyskan,
som bildat till akta Gud, liksom gud fruktig till frukta Gud, men
naturligtvis är de efter tyskt mönster bildade adjektiven på -aktig
den närmaste förebilden.1'

härlighet (lågty. herlicheit). Ordet är över huvud sent och sällsynt
i medeltidens svenska; i NT 1526 används det mycket ofta som
motsvarighet till lat, gloria (grek. åo'a). Vadstenalitteraturen hade
här enbart det äldre tyska lånordet ära som också i reformationsbiblarna spelar en viktig roll.
långmodig, la'ngmodighet (lågty. langmödich, langmödicheit), som
endast förekommer i epistlarna, är icke känt före 1526. Så vitt man
kan döma av det sparsamma materialet tycks man under medeltiden
ha återgivit longanimis, longanimitas med lidhesamber, lidhesamlikhet, ord som ej förekommer i reformationsbiblarna.
lärjunge (lågty. lerjunge) är ett sent lånord, som huvudsakligen
har världslig belydeise; det användes t. ex. om hantverkarnas lärlingar i städerna. Som beteckning på Jesu lärjungar används det
för första gången i NT 1526; i medeltidens religiösa språk hette
dessa kännesvenar, vilket ej förekommer i reformationsbiblarna.

nit, nitälska (lågty. nit, nitleven) är utförligt kommenterade i Förspråket, där man framhåller svårigheten att finna svenska motsvarigheter till emulatio, zelus, och "är nijt någhot när så mykit som
affuund eller ogunst, doch affuund är alltijd oond, men nijt är
stundom j thet gott är". Som Sjögren visat12 måste nitälska vara
bildat efter det nitleven som i lågty. Lutherupplagan 1523 motsvarar högty. eifern. Förspråkets kommentar förutsätter det från lågty.
lånade fornsv. nidh, nit, 'bitterhet, fiendskap, avund', som väsentligen tillhör den världsliga litteraturen.
rätt färdig (het), orätt färdig (het) (lågty. rechtverdich etc.). Redan
i den tidigare birgittinska litteraturen möter rätfärdhogher, rätfärdhoghet sporadiskt som synonymer till rätvis, rätvisa, de under
hela medeltiden vanligaste orden för iustus, iustiti,'z. 1 NT 1526 är
läget det rakt motsatta: rätt färdig etc, dominerar fullständigt, och
av det medeltida bruket finns endast svaga spår.
' Se härom Sjögren 1949, s. 43.
Sjögren 1949, s. 28 f.

12

saktmodig (lågty. sachtmodich), saktmodighet lånades in på 1400talet och förekommer blott sent och sparsamt i religiös litteratur
före 1526. Det är främmande för den klassiska Vadstenasvenskan; i
t. ex. 1 adventtexten Matth 21:5 (NT 1526: "thin konung kommer
[til] tigh sachtmodigh, sitiandes på enne åsninno") återges lat.
mansuetus i Vadstenapostillorna med säver, ödhmiuker, milder,
liuver, spaker. 1 NT 1526 möter saktmodig(het) ett 15-tal gånger.
salig, salighet (lågty. salich, salicheit). Orden är under medeltiden
sällsynta - adjektivet har där knappast någon utpräglat religiös
användning. Normalorden för lat. salvus, beatus och salus, be at itudo
var hel, säl'säll' och helsa, sälikhet. De lågtyska salig och salighet
med tanke på begreppens
övertar i NT 1526 helt deras uppgifter
vikt och vanlighet i NT måste detta ha inneburit ett mycket markant
brott i traditionen.
tillkommelse; ordet är uppenbart en sen nybildning. Det möter i källorna först omkr. 1500, nästan enbart i profana sammanhang, 'ankomst, inställelse'; i protokoll från Stockholms rådhusrätt t. ex. om
en persons inställelse inför rätta. 1 NT 1526 kan det också användas om Stefanus och Titus ankomst till församlingarna, men i denna
betydelse byttes det 1883 mot ankomst. 1 Vadstenaspråket användes
huvudsakligen tilkvämd som term för Jesu återkomst; det torde vid
medeltidens slut ha haft samma stilvarde och terminologiska funktion som i våra dagar tillkommelse, men togs icke i bruk i NT 1526.
väsende (lågty. wesent). Ordet är belagt tidigast 1525 och förekommer i NT 1526 på 4 ställen.13 På samtliga dessa har Luther
Wesen, och i NT 1541 införs ordet efter Luther på ytterligare 6
ställen.

Också utanför det centrala religiösa ordförrådet kom vardagens tyskfärgade ordskatt att sätta sin prägel på den nya
översättningen. Det gäller mycket alldagliga bruksord som
hjälpverbet måste, som inte möter i skriftliga källor förrän
omkr. 1500 och är helt främmande för det religiösa språket
intill NT 1526, där det flitigt tas i bruk. Det från lågtyskan
lånade fråga hade skaffat sig en stark ställning i talspråket
vid sidan av det inhemska spörja, men i medeltida litteratur
är det ytterst sällsynt. 1 NT 1526 är det avsevärt vanligare
ön spörja, i Lukas evangelitini nästan allenarådande. Det
' Sjögren 1949, s. 28.
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ganska tidigt inlånade begynna, som i Vacistenalitteraturen
mycket sparsamt användes vid sidan av det inhemska börja,
dominerar helt i NT 1526, och i GVB har börja helt försvunnit, liksom det i NT viktiga ordet begynnelse alldeles trängt
ut det gamla religiösa språkets up/to!, upbyrian. De ursprungligen lågtyska behag, behaga, behaglig är under medeltiden praktiskt taget okända i religiös funktion; vad som
är Gud till behag är Gudhi thäkt el. thäkkeligt, att behaga
Gud är att thäkkias Gud/ii. 1 NT 1526 är behag etc, lika
vanligt som thäck, thäckias. De för Paulus så viktiga orden
beröma sigh, beröm else är i tidigare källor rent profana och
mycket sällsynta
de tillhör de ord som man ansåg sig behöva förklara i Förspråket. Det i våra öron ålderdomligt
klingande förgäta är tidigt inlånat från tyskan och var vanligt i den världsliga litteraturen, men Vadstenaspråket tog
det ogärna i bruk och föredrog det inhemska glömma. 1 NT
1526 är förgäta allenarådaride (liksom i Ni' 1917). Av ord
som under medeltiden antingen helt tillhört det profana
skriftspråket eller som dessutom stänkvis möter i sen religiös
litteratur kan nämnas bedraga, bef alla, begära, beklaga 'anklaga', besöka, förf ära, förföra, förnedra, förnimma, förskräcka, förstöra, förtörna, förvandla, alla tyska lånord, som
kommit in i svenska språket i första hand genom förmedling
av de svensk-tyska stadsmiljöerna och kanslierna - det är
väsentligen i diplomspråk, i stadsböcker och skråordningar,
som man möter de flesta av dessa ord före NT 1526.
Det gamla svenska ordet anlete motsvaras i NT 1526 nästan helt av det alldeles färska tyska lånordet ansikte (an/etc
används bara i Uppenbarelseboken; i GT av GVB 1541 är
ansikte 10 ggr vanligare än an/etc). 1 Vadstenaspråket hade
de ärvda orden arvode, arvoda, arvodes man 'arbete, arbeta,
arbetare', som spelar en så stor roll i Jesu liknelser, ganska
väl hävdat sin ställning gentemot det tyska arbeide, som
trängt igenom framförallt i städerna, men NT 1526 använder genomgående de nyare orden; det är det första verk på
svenskt språk som genomgående använder arbetare. Den nya

översättningen talar ett tidsenligt och föga högtidligt språk
till och med julevangeliets jäta, allenarådande i Vadstenapostillorna, har fått ge vika för det tyska 1400-talslånordet

krubba.
Förhållandet är inte överraskande. Tyskland var reformationens hemland, reformatorerna hade fått sin utbildning där
och talade den nya rörelsens språk i de termer som de där
inhämtat, och reformationens svenska miljö var i första hand
städerna med dess blandade befolkning (i Stockholm t. o. m.
en egen tysk församling). Och Nya testamentet trycktes av
en tysk boktryckare och illustrerades med från Tyskland
rekvirerade träsnitt. Att språket skulle vara samtidens var
helt i överensstämmelse med Luthers översättningsprinciper,
lika självfallet som att träsnitten i Gustav Vasas bibel återger aposteln Lukas klädd i Erasmus humanistdräkt och Jerikos belägrare rustade som renässansens landsknektar.
Det svenska språkets dåvarande beskaffenhet är i stort sett
en tillräcklig förklaring till den nya översättnirigens språkdräkt, men naturligtvis har den ena av huvudförlagorna,
Luthers bibelöversättning, spelat en roll för ordvalet. Sålunda
är helt säkert skriftlärd direkt kalkerat på Luthers Schrif tgelehrter.14 Särskilt iögonenfallande är det vanliga thet begc.ff sigh, som troget återger Luthers Es begab sich, lågtyska
it begaf sik (grek. .r'ye'v7o, Vulg. factum est) och särskilt i
Lukasevangeliet inleder ny episod. Det är okänt i tidigare
svensk litteratur och är också senare nästan helt begränsat
till bibelspråket. Det fick en hög klang, blev ett språkligt förtecken till en biblisk berättelse - det inledde bl. a. juldagens och palmsöndagens evangelietexter. När det används
utanför bibeln får det en genklang från dessa ställen (eller en
parodisk effekt: Uti hans ungdom det begaf sig / att han
predikade en gång... Kellgren, Dumboms lefverne).
Nya testamentet 1526 var ett märkligt arbete, ett delvis
mycket framgångsrikt försök att på samtidens språk återge
14 Sjögren 1949, s. 49; en rad exempel på översättningslån från

Luther-texten anförs s. 47 ff.
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den centrala kristna urkunden i dess helhet. Dess brister och
ojämnheter är förklarliga; sedan man kastat loss från Vadstenatraditionen hade man icke några inhemska stilmönster
att följa
det skulle dröja länge än, innan vårt land fick
ett uppodlat Iitteraturspråk. Ett omsorgsfullt arbete nedlades
på att få en riktig översättning. Man använde alla tillgängliga förlagor, av vilka Erasmus nyöversättning till latin av
den grekiska texten (första utgåva 1516),' Luthers tyska
översättning av Nya testamentet (1522; första lågtyska upplagan 1523) var de viktigaste,'6 men Vulgata, medeltidens
officiella latinska bibeltext, spelade också en stor roll. Kanske har man även använt den nya danska översättningen
(1524) och säkerligen också den grekiska texten i Erasmus
utgåva, ehuru översättarnas förtrogenhet med originalspråket knappast kan ha varit djup.17 Ojämnheterna i NT 1526
får delvis sin förklaring av olikheterna i de två huvudförlagorna: det blev en siitniiig mellan stillägena i Erasmus humanistlatin och Luthers folkliga språk, och samtidigt mellan
ofrånkomlig bundenhet vid medeltida översättartradition
och vilja att tala klart och begripligt till samtiden.
För framtidens svenska bibelspråk blev det av stor betydelse, att man icke stannade vid detta första översättningsresultat. Man tycks ganska snart ha gripit sig an med att
översätta Gamla testamentet, men nu efter en huvudförlaga,
Luthers fullständiga översättning (1534), i vilken Nya testamentet ingick i reviderat skick. Detta val fick en genomgripande betydelse för stilläget: den lutherska diktionen kom
helt att prägla översättningen av den svenska helbibeln,
Gustav Vasas Bibel 1541, icke så att den slaviskt efterbildades - även om långa stycken praktiskt taget ord för ord
överensstämmer med Luthers - utan så att man tog till sig
15 Översättarna

har säkerligen använt 1522 års redaktion; se Henning 1964, s. 23.
' Enl. Henning 1964, s. 81ff. tycks en lågtysk Lutherversion (Wittenberg 1523) ha betytt mer än de högtyska upplagorna.
1.7
Se härom Stave 1893, s. 214 ff., Henning 1964, s. 71.

hans fasta språkrytm och hans koncentration och kraft i uttrycken och återgav dem med motsvarande tillgångar i
svenska språket, till vilka nu framförallt hörde det språk som
skapats i Nya testamentet 1526.18
Arbetet med tolkningen av Gamla testamentet till svenska,
med Lutherbibeln som ständig riktpunkt, gav en stilerfarenhet och en språklig stadga, som i hög grad kom 1541 års
översättning av Nya testamentet (snarast en revision av
1526 års text) till godo. Bl. a. märks en påtaglig strävan att
ur den äldre översättningen avlägsna ojämnheter och inkonsekvenser. Inom ordförrådet går detta ofta ut över tillfälliga synonymer för begrepp som annars återgavs med
språkets gängse ord. Detta sker stundom i anslutning till
motsvarande procedur i Lutherversionerna; liksom Luther
ersatte de första upplagornas benedeyen 'välsigna' och vetså ersattes
maledeyen 'förbanna' med loben och verfluchen,
och förwelsigna
i
NT
1526
med
förmaledija
benedija och
i
NT
1541.
Ändringarna
drabbar
inte
sällan
tyska
banna
lånord av just detta slag, varvid man inte tvekar att också
överge den ursprungliga lutherska förebilden till förmån för
det svenska normalordet eller i övrigt en genuin svensk
vändning, t. ex.
Luther

NT 1526

NT 1541

Dise ... ehebrechersche art, Matth
12:39

Thetta ... eebräkirska slectit

Thetta ... horiska
slechtet

die eehbrecher, 1
Kor 6:9

ee bräkare

hoorkarla

ty ... är iach
benäghen

Therföre ... är iagh
redhoboghen

darumb . . . bin ich
geneygt, Rom 1:15

18 Skillnaderna mellan NT 1526 och NT i GVB 1541 har beskrivits

av Natan Lindqvist i en rad översiktliga framställningar (se litteraturförteckningen, verken 1929-1957; ett värdefullt hjälpmedel är
hans utgåva av NT 1541 med skillnaderna mot NT 1526 förtecknade i notapparat). Viktig är också Sjögrens undersökning (1949),
som emellertid endast berör ordförråd och ordböjning.
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clas ist nicht anders
denn Christum erab
holen, Rom 10:6

thet iis, ath hala
Christum här njdh

Tliet är, At hemta
Christum här nedh

hette kindische
anschlege, 1 Kor
13:11

hadhe barnsligh
anslägh

hadhe sinne som itt
barn

den todschlegern,
1 Tim 1:9

manslägharom

mandråparom

zornig Tit 1:7

törnugh

sticken

På samma sätt ändrades ibland romanska lånord (ofta
gemensamma med tyskan och fönnedlade av detta språk)
till ord av inhemsk, germansk typ, vilket då ofta innebar
en närmare anslutning till Luther, t. ex. tabernacula till
hyddor (L. Hiitten) bl. a. Matth 17:4, Mark 9:5, figurerat
till vthtydt (L. gedeutet) 1 Kor 4:6, stwdering till konst
(L. kunst) Apg 26:24, element till stadgar (L. Satzungen)
Gal 4:3, Kol 2:8, 20, funderadhe till grundad/te (L. hast
gegrundt) Hebr 1:10 etc. Detta har dock knappast sin grund
i någon principiell motvilja mot ord av denna byggnad man drar sig ju inte för att i NT 1541 byta ut t. ex. planta
mot plantera bl. a. Luk 17:28, 20:9, fåfeng kempning mot
onyttigha disputeringar 1 Tim 6:5, sköld märke mot bancer
(L. panier) Apg 28:11 etc. - utan det är en naturlig följd
av översättarnas strävan efter konsekvens och begriplighet.
På samma sätt behandlade man som nämnt några av de
rester av den nu övergivna fornsvenska religiösa terminologin som dröjt sig kvar i NT 1526 (se ovan under barmhärtig, bekänna, förlossa). Och man kunde också överge gamla
inhemska ord med den lödigaste klang, om man fann att
andra ord, främst sådana som samtidens svenska hade gemensamma med Luther, riktigare och begripligare återgav
textens mening. Det i NT 1526 ganska vanliga vra°nghet
ändras på flera ställen, vanligast till orättfärdighet (L. ungerechtigkeyt), Filipperbrevets a'ngse i hog (2:26) till bekymrat (L. bekummert), dågse och odågse till dugheligh
och odugheligh etc. Ibland kan man i trots mot både Luther
2—Ståhle, Svenskt bibelspråk

...
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och NT 1526 överge ett ålderdomligt ord till förmån för det
slitstarka bruksordet: i Apg 7:24 och Rom 12:19 användes i
NT 1526 det gamla nordiska ordet vräka 'hämnas', som hos
medeltidens tyskkunniga svenska hade ett stöd i ty. rächen,
vilket också står på motsvarande ställen i Luthertexten, men
NT 1541 ersätter det med hämnas. Att Luther ingalunda är
den absoluta auktoriteten framgår också av att man kan avstå
från ett med svenskan införlivat tyskt lånord, svarande mot
Luthertextens, till förmån för ett vanligt svenskt ord: Luthers
gehorsain översätts i NT 1541 vanligen med lydig, lydaktig,
någon gång med hörig men aldrig med hörsam (vilket däremot förekommer i NT 1526). Det hos Luther mycket vanliga angenehm återges i de svenska reformationsbiblarna
aldrig med angenäm, som tydligen vid denna tid känts som
alltför mondänt för att passa i stilen, utan man föredrar
tacknämlig, täck, behaglig o. dyl.
Textgestalten i Gustav Vasas bibel 1541 utformades i
Lutherbibelns anda men inte nödvändigtvis efter dess bokstav; vägledande för båda var i första hand en strävan efter
ett begripligt, levande, uttrycksfullt och folkligt språk. En
självklar följd blev att vitt spridda ord med stark förankring
i menighetens språkerfarenhet kom att föredragas framför
ord, begränmer sällsynta - ålderdomliga eller moderna
sade till vissa miljöer och stilarter. 1 NT 1526 hör man t. ex.
stundom återklanger från den svensk-tyska stadsmiljö, som
var en av förutsättningarna för den svenska reformationen
och dess språk. Ord som våning 'boning' (j mins fadhers
hws äro monga woningar Joh 14:2), bön 'loft, våning' (föll
nedh vthaff tridhie bönen Apg 20:9), fitalia 'proviant, försörjning' (theres landzende hadhe sin fitalia vthaff konnungens land Apg 12:20), prof it (idher till profijt och trones frögd Fil 1:25) var helt naturliga för t. ex. Olaus Petri,
när han som Stockholms stads sekreterare förde protokoll
i rådstugan, och de kunde naturligtvis också tas i bruk i
predikstolen i Storkyrkan, men ute i landet var de helt säkert
mindre gångbara. Det är väl i medvetande härom som man
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i NT 1541 på de ovan citerade ställena ändrar till boninger,
botnen, hadhe sijn näring, til godho.'°

De förändringar i ordförrådet som ägde rum när 1526 års
översättning av Nya testamentet överarbetades i Gustav
Vasas bibel 1541 synes restlöst kunna förklaras av den evangelisk-lutherska synen på bibelordet: det skall tala tydligt
till varje medlem av den kristna församlingen. Att därutöver
räkna med någon medveten "purism" vore helt säkert orealistiskt - det finns många exempel på att inhemska ord byts
mot inlånade och lånord mot andra lånord.20 Inte heller ger
ordbytena något stöd för tanken att man genom arkaiserande
ordval sökt höja stilläget och att man därvid sökt sig tillbaka
till äldre svensk eller rent av till västnordisk litteratur. De
ord i NT 1541 som för en nutida läsare har en särskilt ålderdomlig klang var säkerligen helt naturliga i tidens tal, som
ärvda, levande beståndsdelar av svenskt vardagsspråk, vanligare ute i bygderna än i städerna.21
Männen bakom Nya testamentet 1526 hade icke haft tillgång till några andra svenska skriftspråkstraditioner än dels
19 Jfr

Sjögren 1949, s. 88 ff.
1 själva verket torde man också i språkligt aktiva kretsar i stort
sett ha stått främmande för "puristiska" synpunkter i nutida mening
och över huvud föga bekymrat sig om de enskilda ordens nationella
hemort. 1 reformationstjdens bibelsvenska möter t. ex. orden resenär
'krigare (särskilt ryttare)' och resigtyg 'rytteri', båda helt nya (de
är kända i svenskan först från 1500-talet) och uppenbart lånade
från tyskan (reisener(e), reisich tuch). 1 Upp 9:16 utbytes thet
ridhandes krijgs folk (1526; Erasmus/Vulgata equestris exercitus)
mot thet resigh tyghet (1541; Luther des reisigen Zeuges). Man
skulle tycka att ordens tyska börd skulle ha varit självklar för varje
språkligt orienterad och reflekterande person. Men nej - Olaus
Petri, kanske den mest kringsynte och kritiske i den nya generationen, förklarar i sin krönika på tal om dem som av eftervärlden hedrats med runstenar: "the haffua want Ädelmän ty the kallades fordomdags Reesar, och ther aff synes wara kommet, Reisigtygh, och
reesenerer." (Sahlgrens utgåva, i Olavus Petri, Samlade Skrifter,
IV, s. 73.)
Se härom särskilt Sjögren 1949, s. 92 f.
20
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den religiösa översättningslitteraturen, främst odlad i Birgittinklostren, dels kanslispråket, som under 1400-talets
senare hälft varit flitigt i bruk, utformat i unionstidens
språkliga miljö. Givetvis har det funnits beröringspunkter
mellan de båda stilarterna - en och samma person har
ofta utövat bägge - märkbara inte minst i den sena religiösa
översättningslitteraturen, företrädd av den slutande medeltidens andliga av typen Jöns Budde och Nicolaus Ragvaldi.
NT 1526 bär tydliga spår av denna miljö. De kommer
framförallt till synes i den välbekanta kanslispråkliga tendensen till yvighet och omständlighet. Mot denna bakgrund kan
man lätt iakttaga vad Lutherbibeln betytt som förebild för
Gustav Vasas bibel 1541, dvs för vårt svenska bibelspråk
fram till 1917. Det märks på skriftspråkets alla plan, stavning, ordförråd, ordböjning, ordbildning, ordfogriing (dvs
syntax). Stavningen är i detta sammanhang av mindre intresse, ordförrådet har redan berörts, syntax och ordböjning,
som intar en särställning, kommer att behandlas nedan.
Några karakteristiska växlingar i ordformer och några drag
i ordbildningen kan förtjäna påpekas.
1 NT 1526 liksom i det samtida kanslispråket råder en bekymmerslös växling mellan olika gestaltningar av de vanligaste formorden, t. ex. ty, för ty, ty ath, för thy ath, som i
NT 1541 i de flesta fall reducerats till ett enkelt ty, motsvarande Luthers denn. Likaså förenklas mångfalden ath, på
thet, vppd thet, på thet ath, vppå thet ath i stort sett till de
två kortaste varianterna, at och pil thet, svarande mot
Luthers dass och auf dass. Prudentligt långsläpiga formord
av lågtysk börd som likervis som, sam fält medh, doch likwäl
reduceras gärna till likasom, samt medh, doch etc.
Inte minst ifråga om adjektivbildning och verbalabstrakter visade religionens och kansliernas språk svaghet för rytmiskt värdiga, genom sitt omfång imponerande bildningar
efter latinska och tyska mönster. Inte heller NT 1526 går
fritt, men översättarna av NT 1541 lät sig inte imponeras
utan tog i Luthers anda vara på det enkla, direkta språkets
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möjligheter till korthet och koncentration. Ord som förståndughet, hastughet, kraftughet, plictughet, sak tmodighet;
lydaktighet i NT 1526 ändras i NT 1541 gärna till förstånd,
hast, kraft, plikt, saktmod, lydna. På samma sätt kan bredhet, långhet, höghet, tysthet, otrohet ersättas av bredd,
längd, höjd, tysta, otro. Likaså verbalabstrakterna: hordom,
fördömelse, döpelse, röveri, fördärvelse, förtröstning, förhindring i NT 1526 uppträder gärna i NT 1541 i de konturfastare gestalterna hor, dom, dop, roy, fördärv, tröst,
hinder. Samma tendens kan också iakttagas hos adjektiven:
för ljusaktug och livaktug i NT 1526 möter i NT 1541 ljus
och levande, och bildningar som fåfängelig, klarlig, renlig,
svaglig, uppenbarlig och tacksamlig kan kortas till fåfäng,
klar, ren, svag, uppenbar och tacksam.
På samma sätt föredrar man vid val mellan å ena sidan
vppå, vthaff, vthi, vthoffuer, å den andra på, aff, j, offuer
i NT 1526 vanligen den längre formen, i NT 1541 den kortare, och detsamma gäller i princip verb med och utan förstavelse: NT 1526 har gärna beså, begripa, bepröffua, fördöda, förtäckilse, vtsenda där NT 1541 väljer så, gripa,
pröffua, döda, täckilse, senda.22

S)ntax
Inom syntaxen tar sig den starka bundenheten vid den medeltida översättartraditionen i NT 1526 främst uttryck i
22

Jfr Lindqvist 1941 a, s. xxxi, 1941 b, s. 13 f., 1957, s. 28 f., Rooth
1945, s. 370, Sjögren 1949, s. 92 f. Ändringar i motsatt riktning förekommer också men är långt mindre vanliga. Förkortningsprincipen
är inte mekaniskt genomförd utan kan brytas av andra. Prepositioner kan i NT 1541 utvidgas med i- (särskilt frå 1526 till jfrå 1541,
stundom också genom till igenom). Det finns också exempel på att
man utvidgar enkla verb med prefixen be- och för- efter tyskt mönster, pröffua, see, sköffling 1526 kan 1541 ändras till bepröffua, besee, försköffling - någon principiell motvilja mot de tyska förstavelserna har man tydligen inte haft.
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flitigt användande av presensparticip i funktioner som var
helt främmande för svenskt talspr&k. Vid bearbetningen i
NT 1541 ersattes dessa gärna - ehuru långt ifrån alltid av naturliga svenska konstruktioner, vanligen i nära anslutning till Luther, som nästan helt lyckats frigöra sig från latinisrner av detta slag. Några exempel:
NT 1526

NT 1541

thet gaff fruct vppgongandes
och vppwäxandes, Mark 4:8
(Erasmus: dabat fructum ernergentem atque crescentem)

thet baar frucht som vpgick och
wexte (Luther ... die da zunahm und wuchs)

han war soffwandes, baak j skipet, Mark 4:38 (Erasmus: erat
dormiens)

han soif haak j skepet (Luther:
und schlieff ...

sågh ... andan sååsom ena
duffuo nedherkommandes öffuer
honom, Mark 1:10 (Erasmus:
vidit ... spiriturn ... descendentern ...)

sågh ... Andan ... nedherkomrna ... (Luther: sahe ... den
Geist ... herab komen)

Samma tunga, för naturlig svenska främmande intryck gör
de talrika f uturumomskrivningarna av typen dagha warda
kommande (Mark 2:20). Också de är ett arv från medeltiden, men de togs i NT 1526 flitigare i bruk än någonsin
tidigare. Förebilden var här sannolikt icke latinet, som på
motsvarande ställen har rent futurum (venient ... dies)
utan den i lågtyskan vanliga futurala konstruktionen "wird
kommend" (ursprung till ty. "wird kommen"), även om
det är tänkbart att lat. perifrastiska futurum ("venturus
est") spelat någon roll. Också dessa presensparticip försvenskades mycket ofta i NT 1541: Mark 2:20 lyder där the
daghar skola komma (Luther: Es wird aber die Zeit kommen). Men konstruktionen lämnades dock orörd i tillräckligt många fall (t. ex. The daghar warda kommandes, at...
Luk 21:6) för att - sedan den försvunnit ur det profana
skriftspråket - kunna erfaras som "biblisk" och tagas i bruk
18

med stilistisk verkan ("Hon varder kommande den tid
. ." Leopold, Predikaren) 23
1 evangelierna möter konstruktionen särskilt i de profetiska delarna av Jesu förkunnelse, som här stundom på grund
av anhopningen av skrymmande och böljande particip måste ha haft en klang som i svenska öron låtit besynnerlig, om
än kanske mäktig och suggestiv. 1 NT 1541 blir den i varje
fall ren och klar:
NT 1526

NT 1541

Genom mit nampn wardha
the vthdriffwande dieflanar, the
warda talande medh nyia
tungor, the warda fördriffuandes ormar, och om the dricka
noghot thet dödhelighit är,
wardher them thet intit skadhandes. Mark 16:17-18.

Genom mitt nampn skola the
vthdriffua dieffiar. The skola
tala medh nyia tungor, The skola fördriffua ormar. Och om the
dricka någhot thet dödhelighit
är, skal thet them intet skadha.

the wardha idher vthskutandes aff synagogonar, men then
tijdh wardher kommandes, ath
then idher dräper, skal meena
sigh göra gudhi tienst ther
medh, Och thetta wardha the
idher görandes, ty ath the kmna icke fadhren ... Joh 16:2
—3.

The skola vthskiwta idher aff
Synagogonar. Men then tijdh
skal komma, at then idher dräper, skal mena sigh göra Gudhi
tienjst ther medh. Och thetta
skola the göra idher, ty the
kenna icke Fadhren

Men NT 1526 sökte sig också mot det talade språket en med tanke på översättningens syfte naturlig riktpunkt.
För syntaxens vidkommande leder detta gärna till omständliga och ordrika vändningar, som kan visa släktskap med
kanslispråkets yvighet och mångordighet. 1 det officiella
latinet gav man t. ex. det vanliga si 'om' gärna en amplare
23

Om konstruktionen och dess förekomst i reformationsbjblamna se
även Lindqvist 1941 a, s. xxx ff., 1957 s. 28, Wessén 1958 § 207,
1965 § 81. Om dess gångbarhet vid 1700-talets mitt upplyser Hof:
"Warda kallandes Luc. 1:48 heter, på obruten Svenska, skola kalla"
(1765).
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volym genom att utvidga det till exempelvis sin autern fuerit,
ut 'men om det är (vore) så, att', vilket också efterbildades i
svenskan, där det kan tjäna ett talspråksbehov att betänksamt och tänjande framhäva ett villkors vilkorlighet. 1 NT
1541 far man hårt fram med dessa och likartade omskrivande opersonliga konstruktioner och förenklar radikalt,
efter Luthers förebild:
NT 1526 (Erasmus)

NT 1541 (Luther)24

är thet så ath titt ögha är enfåldugt, Matth 6:22

Är titt ögha enfåldigt (Wenn
dein Auge einfaltig ist)

om så kunde skee ath iach thet
och fatta må, Fil 3:12

om iagh thet ock fatta må (ob
ichs auch ergreiffen möchte)

Äär nw så ath thet embetet
haffuer want j sådana clarheet
ath, 2 Kor 3:7

Hadhe nu thet embetet klarheet
så at (So aber das Ampt
Klarheit hatte, also, das)

Hwrw kommer thet till ath j intit förstå (Qui fit ut non intelligatis), Mark 8:21

Hwj förstå j tå intet? (Wie vernemet jr denn nichts?)

Huru kunde thet wara ath han
skulle icke . . . (Qui fieri potest
ut non . .), Rom 8:32

Huru skulle han icke . . . (Wie
nicht ...
solt er .

thet skall skee ath tw bliffuer
måållööss (Et ecce futurum est
ut sjs tacitus), Luk 1 :2O

tu skalt warda måållös (du
wirst erstummen)

På liknande sätt gör man i NT 1541 den närmast föregående översättningen enklare och fastare genom att avlägsna överflödig, talspråklig användning av pronomina,
genom att ersätta relativsatser med subsrttiverade adjektiv
eller andra nominala uttryck, finalsatser med infinitiver,
omskriven imperativ med enkel sådan etc.:
Luther citeras här och i det följande efter D. Martin Luthers
Werke. Kritische Gesamtausgabe. Die deutsche Bibel. Band 6-7,
1929-31. När inga avvikelser anges i utgåvan, citeras texten i den
ortografiskt lättillgängligaste lydelsen (1546), annars i den lydelse
som synes stå närmast den som varit förlaga för den svenska texten.
25 Se vidare Lindqvist 1941 a, s. xxvii f., 1957 s. 26.

24

20

then ther förrådher mich han är
här hart när (L 1522-25: der
mich verrhedt ist er bey
komen), Mark 14:42

then migh förrådher, är hardt
när (L 1526 - der mich verrhet, ist nahe)

Herren han kenner them som
hans äro (Er.: Nouit dominus,
qui sint sui), 2 Tim 2:19

Herren kenner sina (Der Herr
kennet die seinen)

för ty alt folkit när the hördhe
honom, höllo the sigh widh thet
han sadhe them (Er.: totus
enim populus pendebat ab ore
eius, cum audiret illum), Luk
19:48

Ty alt foicket hölt sigh til honom, och hörde honom (Denn
alles Volck hieng jm an vnd
höret jn)

then andeligh är, han kan döma om all ting, och han wardher dömder aff ingom, 1 Kor
2:15

then andelighe dömer all ting,
och warder aff ingom dömd
(der geistliche aber richtet alles
vnd wirt von niemant gerichtet)

lät oss bortkasta the gerningar
som mörkret tilhöra, och clädha
oss vthi the wapn som liwset
tillhöra, Rom 13:12

lät oss bortkasta mörkersens gerningar, och jklädha oss liwssens
wapn (lasset vns ablegen die
werck der Finsternis, vnd anlegen die waffen des Liechtes)

kom iach .. ., på thet ath iach
wille see Petrum, Gal 1:18

kom iagh ..., til at see Petrum

till ath fremmande folk skulle
ther vthi begraffuas, Matth
27:7

til fremmandes begraffning
(zum begrebnis der Pilger)

Sådant må tu biwdha och lära,
1 Tim 4:11

Sådant biudh och lär.

J skolen icke elska werlden, 1
Joh 2:15

Elsker icke werldena

De närmast ovan anförda språkproven ur NT 1526 innehåller sammanlagt nio bisatser, deras motsvarighet i NT
1541 endast en. Bisatserna ersätts ofta av enkla nominala
fogningar med samma funktion i meningen som bisatserna
(se exemplen ur 2 Tim, 1 Kor och Rom ovan). Ännu ett
steg i riktning mot förenkling och koncentration tas när ett
nominalt satsled blir sammansättningsled, dvs byggs in i
21

ett ord. Så sker stundom i NT 1541, t. ex. hoffuudha'a'r
Matth 10:30, Luk 7:38, hörnsteen Matth 21:42, Mark
12:10 m. fl., slachtofåår Rom 8:36, frestelsedaghen Hebr
3:8, syndakroppen Kol 2:11, watukellonar Upp 8:10, 14:7,
16:4, vilka svarar mot prepositions och genitivkonstruktioner eller bisatser i NT 1526: håren på idhert (hennes)
huffwudh, huffwudhsteen j hörnet, får the ther slactas skola,
frestilsens dagh, synclernes kropp, watnsens kellor. På liknande sätt avledningen barnaskap i NT 1541 (efter Luthers
Kindschaft), som får ersätta den mer växlande terminologin
i NT 1526: barna vthkorilsen Rom 8:23 och 9:4, för hans
söner räknadhe wardha Gal 4:5.
På samma sätt gynnar man i NT 1541 den skriftspråkliga, tyngre och tätare sammanskrivningen av verb och
verbalpartikel, t. ex. sönderbryta Matth 12:20, igenlösa
Matth 16:26, tilreedde Påschalambet Matth 26:19, Winlegg
tigh 2 Tim 4:9, där man i NT 1526 hade valt de lättare och
talspråkligare konstruktionerna bryta sönder, lösa igen,
reedde till.. ., Lägg tigh win om.
Det är emellertid att märka, att man i koncentrationens
intresse också främjade drag som i våra öron är utpräglat
talspråkliga,
t. ex. det efterhängda stympade personliga
pronomenet '(e)n, '(e)t. Judas ord i Matth 26:48 lyder i
NT 1526 Huilken iach kysser, then är thet, men i NT 1541
then äret. Likaså t. ex. Luk 22:54, i NT 1526 Så grijpo
the honom, och leeddhe och haffde honom in .. ., men i NT
1541 ... leedden och hadhen in ... På ändring i motsatt
riktning saknas exempel.
Ordföljden hade vid denna tid stadgat sig i nu gällande
26

På 1500-talet hade sådana drag givetvis inte samnsa stilistiska karaktär som i våra dagar och var inte åtföljda av sådana värderingar
som senare, efter skiftande grunder, anlades på talspråk och skriftspråk. Det efterhängda personliga pronominet '(e)n, '(e)t t. ex.
kom först på 1700-talet, i samband med att skriftspråkets formlära
vann stadga, att uppfattas som ett ovårdat, talspråkligt drag, trots
att det kom att kvarleva i kyrkobibeln ända fram till 1917.
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mönster, dvs med predikatet fast bundet till andra plats i
satsen.27 Avvikelser beror huvudsakligen på främmande inflytande eller arkaiserande, vanligen genre-stilistiskt betingade tendenser. 1 latinet med dess fria ordföljd kunde i huvudsatsen predikatet stå först, så även i de nordiska fornspråken, särskilt i episk framställning. 1 NT 1526 är detta drag
också nästan helt begränsat till de episka partierna. Vanligast är anföringsverben Sadhe . . . och Swaradhe ..., t. ex.
i Joh 11 :23-27 Sadhe Jesus til henne . . . Sadhe Martha tu
honom ... Sadhe Jesus til henne ... sadhe hon til honom,
här helt svarande mot Vuig. (och Er.) Dicit illi Jesus
Dicit ej Martha . . . Dixit ej Iesus . . . Ait illi. 1 enstaka fall
också andra verb, t. ex. i passionshistorien Luk 23:10, 32,
36: Stodho och öffuerste presterna och the scrifftlärde och
claghadhe swa'rligha på honom ..., Leeddes ther och vth
twåå andhra ogerninges män medh honom..., Begabbadhe
och honom the krigsmen . . . svarande mot lat. Stabant
autem principes ..., Duceban tur autem et alij duo
Draget är välkänt från
Illudebant autem ej et milites
samtidens svenska krönikespråk och rättegångsreferat29 men
främmande för Luther, och man skulle därför ha väntat en
reaktion i NT 1541. Men man har tydligen i stort sett godtagit det som förenligt med gott bibelspråk och ändrar bara
omkr. en tiondedel av fallen.
Något mindre vanligt är spetsställt predikat efter förbindande Och, t. ex. Och sadhe han ..., Och uppenbaradhc
han sigh . . . 1 denna typ är anföringsverb inte så vanliga
som i den nyssnämnda, och såtillvida gör den ett mindre
stereotypt intryck. Även denna är nästan helt knuten till
berättelse, men i NT 1526 är den dock långt sällsyntare än
27

Dvs, som andra satsled (det inledande satsledet kan givetvis bestå
av flera ord och även hel(a) sats(er)). Bindeord och bisatsinledande konjunktioner frånräknas.
28 Vanligen följs då det inledande predikatet av ett och (i de anförda exemplen svarande mot lat. autem).
° Se härom Alving 1916, s. 4 ff., Henning 1964, s. 135.
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i samtidens krönike- och kanslispråk.'° Den har föregångare
i fornsvenskan och förebilder i lågtyskt skriftspråk och var
helt säkert alldeles främmande för naturligt tal. Luther skyr
den, och NT 1541 intar också en ganska kritisk hållning
i t. ex. evangelierna ändras minst hälften av fallen (till Och
han sadhe .. ., Thå sadhe han ... etc.), säkerligen i avsikt
att avlägsna språket från den officiella protokolls- och rapportstilen.
Mycket sträng är man i NT 1541 mot varje försök att i
huvudsats skjuta verbet närmare satsens slut. 1 NT 1526
förekommer det någon gång under inflytande från de latinska förlagorna: Men wij vthi andanom wentom
(Vulg. Nos enim spiritu . . . expectamus) Gal 5:5, Genom
trona then som kallas Abraham wort lydhactugh (Er. Per
fidem appellatus Abraham obediit) Hebr 11:8, men NT
1541 ändrar till naturlig ordföljd: Men wij wente vthi
Andanom, Genom trosza wardt Abraham lydigh.
1 bisatser hade det i senxnedeltidens svenska skriftspråk
blivit allt vanligare att efter tyskt mönster skjuta predikatet
mot satsens slut.3' Självfallet möter ordställningstypen tå
tijdhen fulbordat war, tå han thet hörde ymnigt också i
NT 1526 - Luther var ju en av huvudförlagorna - även
om den i nusvenskan normala ordföljden dominerar. Det
är främst i korta satser med vara och hava (gärna som
hjälpverb) som predikat eller med trycklätt thet och thetta
som objekt som typen tas i bruk. Den är också helt godtagen
i NT 1541, som t. o. m. kan ändra NT 1526 i denna riktning, t. ex. the ther sadhe thetta här Luk 24:10 till the
thetta sadhe eller the som hadhe seet honom för Joh 9:8 till
the som honom förr seedt hadhe. 1 själva verket erbjöd
denna variationsmöjlighet i ordföljden ett medel att vid be'° Se Alving 1916, s. 44 ff., om NT:s språkbruk särskilt s. 53 f.,
Adell 1936, s. 179, Henning 1930, s. 131 ff., och 1964, s. 134 ff. Av
intresse är, att inversionerna efter och i Johannesevangeliet lämnas
nästan orörda vid bearbetningen 1541.
31 Se Larsson 1931, särskilt s. 155 ff.
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hov rytmiskt framhäva samhörigheter och motsatser, en
möjlighet som skickligt utnyttjades, t. ex. om j gören t/iem
gott som idher gott göra Luk 6:33, Kunnen nu j som onde
ären, giffua idhor barn godha ga°ffuor Luk 11 :13.2
Det är att märka att förhållandet mellan det talade och
skrivna språket var ett helt annat för det svenska 1500-talets
språkutövare än för nutidens. Männen bakom reformationsbiblarna ville ge menigheten en text som man inte bara
lyssnade till och förstod utan som också stannade i minnet,
en text som de icke läskunniga - dvs, den vida övervägande
delen av församlingen - kunde bära med sig. Vad som i
talat eller skrivet språk, i inhemska eller lånade tillgångar
tjänade detta ändamål, det tog man i bruk. Genren stod i
själva verket nära de ärvda stilarter som utformats just av
ett behov att få ett viktigt innehåll i en koncentrerad, lättmemorerad form, dvs det konstfulla, pregnanta språket i
ordstäv och lag. Det är därför ganska naturligt att man så
flitigt utnyttjar t. ex. den tyska slutställningen av verbet i
bisatser, ett drag som var väl bekant just från dessa gamla,
folkliga stilarter.
1 samma syfte strävade man, främst i NT 1541, efter en
enkel, lättuppfattad meningsbyggnad, stödd av en tydlig
interpunktion. För evangeliernas vidkommande beredde meningsbyggnaden ringa bekymmer, eftersom den redan i det
grekiska originalet med få undantag var enkel och klar och
inte heller nämnvärt komplicerats i de latinska och tyska förlagorna, Vulgata, Erasmus och Luther. Vid jämförelse mellan NT 1526 och NT 1541 framträder tydligt hur man i
den senare utnyttjat interpunktionen för att stödja och framhäva vad man vunnit genom förenkling och koncentration
Andra typer av ändringar i syntaxen, flera i riktning mot en mer
koncentrerad och mindre talspråklig diktion, t. ex. thenne för thenne
här (Geff thenne här rwm 1526, Giff thenna rwm 1541, Luk 14:9),
och obestämd form av subst. i stället för bestämd (iach haffuer förrådt thet meenlösa blodhet 1526, . . . meenlöst blodh 1541, Matth
27:4) - anförs av Lindqvist 1941 a, s xxii ff., 1957, s. 22 ff.
32
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i ordval, ordbildning och syntax. De typografiska hjälpmedlen att främja en tydlig, välpauserad högläsning var (förutom "nytt stycke" och frågetecken) dels skiljetecknen
snedstreck ffi ,as i stort sett svarande mot vårt kommatecken,
och punkt, dels v.xling mellan liten och stor bokstav. Av de
fyra kombinationsmöjligheterna man då fick att inom "stycket" ange skilda pauslängder och fortsättnings- eller avslutningstonfall utnyttjade man i NT 1526 i stort sett endast två,
nämligen snedstreck följt av dels liten, dels stor bokstav,
men i NT 1541 tre, i det att man också tog punkt och stor
bokstav i bruk. Som exempel kan meddelas en enkel berättande text, Mark 2:1-5:
NT 1526

NT 1541

Och sedhan effter någhra daghar gick han åter in j Capernauml och thet spoordes ath
han war j hwset/ strax försainblades ther mongel så ath
rwmet som ther för dören war/
räkte them icke heller til/ och
hafde han tall för theml och
the hafde fram för honom en
borttaglien man! then ther
framburen war vthaff fyra/ och
thå the icke kunde komma til
honom för folkit skull refuo the
taket på hwset ther han war/
och giorde it holl på taket/ och
medh togh slepte nedher sengena/ ther then borttaghne
mannen vthi lågh/ När Jesus
sågh theres troo/ sagde han till
then borttaghna! Min son tina
synder ware tich förlåtna.

Och effter någhra dagharl gick
han åter in j Capernaum! Och
thet spordes/ at han war j huset. Och strax församladhes ther
mongel så at the icke rwm
hadhe/ icke heller vthan för
dörenne! Och han hadhe taal
för them. Och the hadhe fram
för honom en Borttagnanl then
ther framburin war aff fyra. Och
tå the icke kunde komma til
honom för folcket skull reffuo
the taket på huset ther han war/
och giorde itt holl på taket/
och medh togh slepte nedher
sängenal ther then Borttagne
vthi lågh. När Jesus sågh theras
troo/ sade han til then Borttagna! Min son/ tina synder ware
tigh förlåtna.

33 1 här citerade texter av NT 1526 och 1541 har originaltryckens
snedstreck återgivits med komma, frånsett några enstaka textstycken,
vilka i likhet med det närmast följande särskilt vill illustrera bruket
av snedstreck som skiljetecken.
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Texten i NT 1526 kännetecknas av en enformighet i skiljeteckensbruket som kan förmodas ofta ha medfört en motsvarande monotoni i uppläsningen, medan den fylligare och
mer varierade interpunktionen i NT 1541 bör ha gynnat
ett mer levande och nyanserat framförande.34
Epistlarna har helt annan syntaktisk karaktär. Paulus dynamiska, engagerade, subjektiva framställningssätt - argumenterande, förmanande och varnande, fördömande och
berömmande, med spännvidd mellan torr rapport och hög
lyrik - flyter ofta fram i långa meningar, rika på participkonstruktioner och bisatser, fulla av inskott och ibland även
anakolutiska, med avbrott i såväl tankegång som grammatisk byggnad som följd. Men han skriver grekiska, icke latin:
de långa meningarna är i sin grundstruktur plastiskt forma' 1 sin avhandling om skiljetecknen och intonation vid läsning av
kyrkliga texter (De punctis distinctionum et accentu ecciesiastico,
bevarad i handskrift från 1566, utg. av Nath. Fransén i Liturgia
Suecana III, 1930) anför Laurentius Petri fyra typer av skiljemärken (frånsett fråge- och utropstecken). De är i latinsk text: 1. "virgula" (/); 2. "corruna" el. dubbelpunkt (:); 3. "colon" el. enkel
punkt (.) följd av stor bokstav; 4. "periodus" el. enkel punkt (.)
avslutande "framställningen i sin helhet ... så att det som följer så
att säga synes utgöra en ny början" ("ipse sermo, sic ut quicquid
sequitur quasi de novo inchoari videatur"). 1 texter på folkspråket
("in vulgari lingua") motsvaras dessa av: 1. virgula (1) följd av liten bokstav; 2. virgula (1) följd av stor bokstav; 3. punkt (.) följd
av stor bokstav; 4. punkt (.) följd av nytt stycke. Typen 1 betecknar paus utan ändring i tonläget, typerna 2 och 3 vanligen att tonen på slutordet faller en ters (vid typ 3 kan den också sjunka lägre, och i båda kan också slutstavelsens ton återföras till det utgångsläge från vilket den fallit), typ 4 är väsentligen lik typ 3, dock att
vid läsningens slut de sista stavelseföljderna alltid skall höjas till utgångsläget. Laurentius Petri klandrar vanan att efter första bästa
"virgula" låta tonen falla för att sedan efter hand klättra upp till
utgångsläget, en slentrian som varit lätt att förvärva vid läsningen
av en odistinkt interpunkterad text som NT 1526. Kanske finns det
ett direkt samband mellan ärkebiskop Lars föreskrifter och den nya
interpunkteringen i GVB; säkert är att införandet av den tydliga
typ 3 måste ha inneburit en avsevärd lättnad och ledning för dem
som läst upp dagens text.
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de, bisats hakas på bisats (i regel korta) på ett sådant sätt,
att tanken långa stycken obesvärat kan följa ögat, tills författaren i sin iver gör ett kommenterande inskott eller rentav
tappar det syntaktiska sammanhanget, varvid läsaren tvingas
att gå tillbaka mot meningens början. Syntaktiskt har detta
språk föga frändskap med den korrekta latinska periodens
sinnrika struktur, som icke tillåter uppmärksamheten att
släppa någon detalj i meningens byggnadsverk innan man
läst den till slut.
Denna stil mötte reformationstidens svenska översättare i
latinsk och tysk språkdräkt. Den förra var även i Erasmus
humanistlatin berövad det grekiska originalets plasticitet,
den senare hade visserligen i grova drag germaniserat dess
satsbyggnad, framförallt genom upplösning av satsförkortningar, men svårigheterna att på helt genuin tyska återge
den paulinska grekiskan översteg t. o. m. Luthers krafter.
Hur han kämpat för att nå en naturlig diktion och hur man
i Sverige följt honom i spåren må belysas av två versioner
i vartdera av de båda språken (Hebr 10:1).
Luther 1522(-27)

Luther (1530—)46

Denn das gesetz hat den schatten von den zukunfftigen guttern, nicht das wesen der gutter
selbs, da alle iar eynerley opffer sind, die sie ymer vnd ymer
opffern, vnd kan nicht die so
zu gehen, volkomen machen,
sOnst

Denn das Gesetz hat den schatten von den zukiinfftigen Giittern, nicht das wesen der giiter
selbs. Alle jar mus man jmer
cynerley Opffer, vnd kan nicht,
die da opffern, volkornen rnachen. Sonst

NT 1526

NT 1541

FÖör ty laghen som haffuer
skuggan aff thet tilkommande
godha, och icke sielffua warilsen, ther altijdh enahanda offer
är som iw huart åår of ras kan
aldrigh göra them fulboorda
som ther til gånga, annars

Ty Laghen haffuer skuggan af
thet tilkornmande godha, och
icke sielffua warelsen. Arligha
moste man offra altijdh enahanda offer, och kan icke göra
them fulborda som thet offra.
Annars .
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1 stort sett har emellertid såväl den slutgiltiga Luthertexten som det svenska NT 1541 bibehållit huvuddragen av
den paulinska meningsbyggnaden, och detta är rimligt nog
- en fullständig omvandling av meningsstrukturen efter genuint inhemska syntaktiska mönster skulle vid denna tid
ha varit alldeles otänkbar. Ett viktigt hjälpmedel att överföra textens innehåll var emellertid en uttrycksfull frasering,
stödd av interpunktionen, och denna utnyttjas särskilt i NT
1541 med mästerskap. Med tvärstreck, punkt och stor bokstav uppdelas texten i rytmiska fraser, lämpade för uppläsning, och med innehållet, inte den grammatiska strukturen,
som enhet. 1 NT 1541 har därför den typografiska meningen
(dvs. textföljden från stor begynnelsebokstav till punkt) ofta
en annan byggnad än nu, då den ofta består av huvudsats(er) med eller utan underordnade bisats(er). Som exempel kan nämnas motsvarigheten till en av de längsta "meningarna" hos Paulus, 2 Thess 1 :3—lO, i Nestles utgåva en
syntaktisk och typografisk enhet om 159 ord (dess syntaktiska byggnad framgår tydligast av lydelsen i NU 1883, anförd nedan s. 93 f.). Om man arrangerar motsvarande text i
NT 1541 med ny rad efter varje skiljetecken, får den följande utseende:
1 Wij skole tacka Gudhi altijdh för idher!
2 käre brödher/
3 såsom tilbörlighit är!
4 Ty idhor troo förökas stoorligha/
5 och allas idhra kärleek offuerflödher inbyrdesl
6 så at wij sielffue beröme oss j Gudz Församlingar!
7 aff idhart tolamodh och troo/
8 vhtj all idhor förföljelse och bedröffuelse som j lijdenj
9 såsom itt bewijs til Gudz retwijsa doom/
10 På thet j måghen warda werdighe til Gudz Rike!
11 för hwilket j ock lijdhen.
Effter thet är retwijst för Gudhi!
12
13 giffua them bedröffuelse igen som idher bedröffua/
14 Men idher som bedröffuens/
15 roligheet medh oss!
16 Tå Herren Jesus vppenbar warder aff himmelen!
3—Ståhle, Svenskt bibelspråk

...
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17 samt mcdli sinne krafftz Änglar/
18 och med eeldzlogha/
19 til at hernpnas offuer them som icke kenna Gudh/
20 och offuer them som icke lydighe äro wårs HErras Jesu Christi
Euangelio.
21 Hwilke pijno lijdha skola/
22 thet ewigha förderffuet aff HErrans ansichte/
23 och aff hans herligha macht/
24 tå han skal komma til at förklaras medh sijn heighon!
25 och vnderligh warda medh allom them som troo/
26 Ty wårt witnesbyrd til idher om then daghen/
27 haffuen j troodt.
Skiljetecknen delar texten i fraser, bildade av språktakter (dvs.
rytmiska enheter med en tryckstark stavelse), till antalet varierande
mellan en (rad 27) och sex—åtta (rad 20). Varje fras (utom rad 2
(tilltal) och 15) har stigande rytm, och frasernas längd ökar och
avtar rytmiskt, en böljegång, som dock är avpassad efter innehållet
och aldrig blir enformigt regelbunden (jfr stegringarna i raderna
2-6 och 7-8 och de parallella minskningarna i 13-15, 16-18).
Fraserna kommer visserligen ofta att sammanfalla med "fullständiga
satser", men ofta också blott med innehållstunga satsled, som bildar
en rytmisk och begreppslig enhet, t. ex. adverbial (rad 7, 17, 18,
23) eller objektsled (15, 26). Punkt används endast på två ställen
(11 och 20), men följs i båda fallen av bisatser (Effter ... 'eftersom . . .', Hwilke . . .), som syntaktiskt är underordnade det närmast föregående i rad 12 börjar bisatsen t. o. m. nytt stycke. Grammatiskt, åtminstone enligt traditionell syntaktisk analys, kan däremot ny "mening" börja med de båda Ty ... (rad 4 och 26), men
de föregås av snedstreck, även om de inleds med stor bokstav. Interpunktionen är uppenbart prosodisk, ej grammatisk.
Det anförda textavsnittet skiljer sig från motsvarigheten i NT
1526 därigenom att skiljetecknen är flera, från den hos Luther genom att de är färre. Arrangerad på samma sätt skulle alltså NT
1526 uppvisa färre och längre fraser, Luther flera och kortare ingendera har samma jämna, fast markerade prosodi.

Ordböjning
1 fråga om ordböjningen rådde vid medeltidens slut en iögonenfallande skillnad mellan å ena sidan det religiösa språket, å andra sidan det profana språk som var produktivt i
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tal och skrift. Siirskilt i städernas talspråk och kansliernas
skrivelser hade t. ex. den gamla formrika substantivböjningen förenklats mycket långt i riktning mot nutidens, från
ett fyra-kasussystem (nom., gen., dat., ack.) till ett två-kasussystem ("grundform" och genitiv). 1 NT 1526 möter i stor
utsträckning den gamla böjningen, så som den upprätthålhts främst i den religiösa litteraturen, men med talrika undantag, som berodde på inflytande från tal- och kanslispråk.
Också i NT 1541 togs de gamla formerna ymnigt i bruk,
om än delvis efter andra linjer.35 Man kan säga att den vilja
till förnyelse av det religiösa språket som kännetecknar reformationsbiblarna gjorde sig starkare gällande inom den
betydelsebärande delen av språket, ordförrådet, än inom den
grammatiska. Här konserverades i vissa delar en ordböjning,
vilken som grammatiskt system försvunnit ur det talade
språket redan under medeltiden men som, lätt omarbetad,
kom att sätta sin stilprägel på vår officiella kyrkobibel ända
fram till 1917. Några exempel (citaten ur Warholms upplaga 1888):
Ur adjektivböjningen (huvudsakligen den starka):
Sing. mask, nom -er, dat. -om, ack. -an: Jag säger dig unger man,
statt up Luk 7:14, en bhinder leder en blindan Matth 15:14, med
kärlek och saiumodigom anda 1 Kor 4:21, när såge vi dig hungrigan
eller torstigan eller husvillan eller nakotan eller sjukan Matth 25:44.
Sing. fem, ack. -a: somt föll i goda jord Matth 13:8.
Plur. neutr. nom, och ack. ändelselös: Äro ock edor hufvudhår all
räknad Matth 10:30.
Plur. dat. -om: varer underdånige edrom herrom ... icke allenast
dem godom och saktmodigom, utan ock dem genvördigom 1 Petr
2:18.

Ur substantivböjningen (huvudsakligen den starka), bestämd form:
nOm olikheterna i ordböjning mellan NT 1526 och NT 1541 se
särskilt Lindqvist 1929, s. 181 ff., 1941 a, s. xxi f., 1941 b, s. 8 ff.,
1957, s. 15 ff., Sjögren 1949, så 110 ff., (om nom.-änd. -er i adj.)
Ejder 1945, s. 128 ff. Wessén ger i Svensk språkhistoria 1 (§ 177
ff.) fylliga uppgifter om formläran i GVB 1541.
31

Sing. mask. gen. -sens, dat. -enom: Ksopsens ljus Matth 6:22,
qvinnan är mansens ära 1 Kor 11:7, Det är mannenorn godt, att
1 Kor 7:11 de skola varda eldenom förvarade till domedag (1917:
sparade åt eld, och de förvaras nu till . . .) 2 Petr 3:7.
Sing. fem. gen. -enes, dat. -ene, ack. -ena: 1 åren jordenes salt
Matth 5:13, så ock på jordene Matth 6:10, de skola besitta jordena
Matth 5:5, liljorna på markene Matth 6:28, beser markena; ty hon
begynnar hvitna till skörd Joh 4:35.
Sing. neutr. gen. -sens, dat. -ena: i Lamsens åsyn Upp 14:10,
desse äro köpte ... till en förstling Gudi och Lamrnena, 'åt Gud
och Lammet' Upp 14:4, ty dem var icke rum i herbergena Luk 2:7.
Plur. dat. -omen: 1 skolen icke gifva hundornen det heligt är
Matth 7:6, menniskosnen en god vilje 'åt människorna' Luk 2:14.
Motsvarande ändelser är särskilt ofta bevarade i obestämda artikeln, pronomina och pronominella ord med adjektivisk höjning.
Några exempel ur bcrgspredikan: huru säger du dinom broder
(mask. dat.), med dine fasto (fem. dat.), under ena skeppo, låter
sina sol gå upp (fem. ack.), edor brott, dessa min ord (plur. neutr.),
att det lyser allom dem som

Att sådana böjningsändelser i reformationstidens bibelsvenska inte längre var delar av ett levande grammatiskt
system utan av en byggnad i sönderfall, mer stil- än funktionsbärande, kan illustreras med t. ex. Luk 10:27, 29, citerat
efter NT 1541:
Tu skalt (1526 skal) elska dn Herra Gudh aff alt titt hierta, och
aff allo (1526 alla)3' tinne siäl, och aff alla tina kraffter, och aff
allom tinom hogh. Och tin nästa som tigh sielff (1526 sielffuan)
Tå wille han göra sigh sielffuan rettferdighan
° Den fornsvenska formen av ordet skulle i klassiskt Vadstenaspråk
ha lytt "all(r)e" (dat. sing. fem.). Stavningarna med a och o avslöjar att man känt detta historiskt riktiga slut-e som en försvagning
av det slag som är vanlig i tidens kanslispråk. Fallet demonstrerar
att den ålderdomliga höjningen delvis är artificiell. Rena misstag,
"hyperarkaismer" av detta slag är emellertid mycket sällsynta, särskilt i GVB - man behärskar på det hela taget den gamla höjningen med imponerande säkerhet. Viktigt var att man kände den från
sådana praktiskt använda texter som den gällande lagen; den handskrift av stadslagen, med vilken Olaus Petri rådförde sig som stadens
sekreterare, är ännu bevarad och har den klassiska fornsvenskans
ordböjning.
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Av de fyra av prepositionerna aff styrda nominala uttrycken står varannan i "grundform" (aff alt titt hierta . . . aff
alla tina kraffter . . .), varannan i dativ (. . . aff allo tinne
siel ... aff allom tinom hogh). Pronominet själv står i NT
1526 på båda ställena i regelrätt ackusativ, sielffuan, men
har i NT 1541 på det första ändrats till grundform sielff.
Att i en enkel formel fånga principerna för växlingen mellan äldre och yngre former är omöjligt. Säkert är att termen
"arkaisering" inte räcker till. Självfallet har man varit
bunden av det ärvda religiösa språket, vilket bl. a. tar sig uttryck däri att det främst är orden för de centrala kristna begreppen som uppträder i ålderdomlig dräkt: Gudi, Herranom, andanom, kärlekenom. Andra principer kan verka i
arkaiserande riktning utan att detta behöver ha varit primärt
eller ens medvetet eftersträvat, t. ex. då man för att få reda
och konsekvens genomför den klassiska böjningen av svaga
maskuliner, dvs, nom. Herre, ande, vilje, objektsform Herra,
anda, vilja (en böjning som visserligen skymtar i NT 1526
men som där råkat i gungning genom inflytande från taloch kanslispråk), eller då man ger den redan i NT 1526
mycket vanliga feminina dativändelsen -enne (själenne, syndenne) ännu större utrymme. 1 verbböjningen växlade man
i NT 1526 i 2:a pers. sing. av vissa frekventa hjälpverb mellan en äldre, ändelseförsedd form och en yngre, utjämnad:
tu list/är; skalt/skall; kant/kan; wilt/will (dock så att man
vid efterställt pronomen hade den äldre, ästu 'är du'). När
man i NT 1541 för ordningens skull genomförde en form,
valde man den äldre, äst, skalt etc. (se citatet ur Luk ovan),
som också närmare överensstämde med den tyska förlagans
formsystem (även med vissa dialekter).
1 samma riktning verkar de nya, speciellt bibliska paradigm, vilka som resultat av samma konsekvenslidelse ser dagen i NT 1541, såsom då man stramar upp den lätt talspråkliga, varierande pluralböjningen av typen läryungana el.
-anar (nom. och ack.), -anas (geii.) i NT 1526 till läriunganer, -enats, en böjningstyp som i svenska språket aldrig va33

nt i funktion utanför Gustav Vasas bibel och av den beroende stilarter.
Å andra sidan visar ändringen sielffuan till sielff i citatet
ur Luk ovan att man i NT 1541 inte hade något emot den
utjämnade böjningen. Ändringar av detta slag är ingalunda
sällsynta; särskilt drabbas de maskulina kasusändelserna -er
(nom. av subst. och adj.), -an (ack. av adj.) och -e (dat. av
subst. - manne, arme ändras gärna till man, arm). Oftast
ligger dessa ändringar i linje med bearbetningens allmänna
strävan efter koncentration, här (i Luk 10:27) stödd av rytmiska skäl; sentensen vinner i slutenhet och kraft genom att
avslutas med en tryckstark stavelse (". . . som tigh sielff").
Själva formrikedomen, med ett äldre och ett yngre böjningssystern sida vid sida, var en tillgång som man förstod att
utnyttja smidigt och stilsäkert. Man drog sig inte för att göra
en förbindelse som i himmelen och på jordenne till den normala, eftersom denna i och för sig ogrammatiska kombination av grundform och dativ gav detta helhetsuttryck för ett
helhetsbegrepp en mjukt klingande, rytmisk kadens. Kasusböjningen gav också möjlighet att utan risk för missförstånd
emfatiskt dra fram ett objekt till meningens början och därmed ge hela uttrycket en ordspråksmässig pregnans, Ty en
gladhan giffuare elskar Gudh 2 Kor 9:7 (Erasmus: Nam
hilarem datorem diligit deus), där den nutida översättaren av
språkets byggnad tvingas att använda den normala, i sig uttryckslösa ordställningen ty Gud älskar en glad givare. Över
huvud gav det gamla böjningssystemet översättarna möjlighet att närmare följa sina tyska och latinska förlagor, vilkas
nominalböjning hade ungefär samma struktur som den fornsvenska, när de fann det stilistiskt fördelaktigt att ta vara på
deras ordställning och satsrytm.
Liksom i fråga om ordförrådet bör man sålunda vara försiktig med begreppet "arkaiserande", såsom lätt anakronistiskt. 1 själva verket hade det krävts ganska stora ansträngningar att i en bibelöversättning helt frigöra sig från det ärvcIa religiösa språkets formlära och konsekvent välja en "sam34

tida". Vilken skulle man ha valt och vad skulle man ha vunnit? Något allmänt, riksgiltigt, modernt svenskt språk, skrivet
eller talat, fanns ännu inte. Skulle man ha valt kansliernas
formvärld, för allmogen huvudsakligen förknippad med obegripna skrivelser, upplästa på kyrkbackar och i tingsstugor?
Eller stadsspråkens och de vitt skiftande folkmålens formvärldar, hemmahörande i trivialt vardagsspråk med lokalt
begränsad giltighet? Också i ordböjningen var reformationens bibelspråk funktionellt - man valde en formlära som
till sin byggnad, dels ärvd, dels nyskapad, tillhörde ett konstspråk, som riktade sig till lyssnare, vana vid att minnesvärda
ting hade en minnesvärd form, en form som var högtidlig
och suggestiv utan att vara obegriplig. Det var naturligt att
bibelordet, det språkliga uttrycket för den evangeliska förkunnelsen och läran, fick en formvärld som var gemensam
med de stilarter som togs i bruk för att uttrycka levnadsvisdom och normerna för mänsklig samlevnad, dvs, ordspråk
och lag - ord med hullingar, ord som också genom sin form
hakade sig fast i minnet. 1 1600-talets ordspråkssamlingar
samsades den ärvda ordstävsskatten också i språkligt avseende förträffligt med Salomos och Syrachs visdomsord, och
den bibliska ordböjningen överensstämde till sin ålderdomliga del nästan helt med det lagspråk som gällde fram till
1734.

Slutkarakteristik av Nya testamentet i Gustav Vasas
bibel 1541
Ordböjningens tillgångar utnyttjades alltså på samma sätt
som ordförrådets och syntaxens - man valde vad som tjänade att ge kraft och täthet åt de bibelord som nu på landets
eget språk ljöd från predikstolarna. Det var inte talspråk, åtminstone inte i vardagens slappa och ordrika gestalt, men
det var ett språk, ägnat att framföras i tal, att lyssna till och
att minnas. För att ytterligare belysa, hur man i NT 1541
efter Luthers föredöme och i närmaste anslutning till hans
35

omarbetade text (1534) lyckades ge trevande och lösa formuleringar i NT 1526 fasthet, enkelhet och koncentration
anförs här ännu ett antal parallelltexter (för att stilsträvan
skall framträda tydligare, utan att störas av i detta sammanhang ovidkommande ortografiska skillnader, meddelas de
med nutida stavning)
NT 1526

NT 1541

han skall dräpas med döden38 han skall döden dö39
Matth 15:4
väridslige förstar äro rådandes,
de som man ser hövdingar vara för folket, de bruka deras och de mäktige ibland dem hahärskap pk dem, och de där va välde41
mäktuge äre ibland dem de bruka deras makt över dem40 Mark
10:42
Han är ju icke deras gud som Gud är icke de dödas, utan de
döde äro utan deras som le- levandes Gud43
vandes är042 Luk 20:38
men vi tala om Guds visdom Men vi tale om den hemliga
fördolda Guds visdom45
som är uti hemligheten, den fördold ligger44 1 Kor 2:7
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Också Luthercitaten i noterna anförs med normaliserad stavning.
Er., VuIg.: morte moriatur.
39 Luther: der soll des Tods sterben.
40 Er.: qui videntur imperare gentibus, dominium exercent adversus illas.
41 Luther: die weltlichen Fursten herrschen und die Mächtigen
unter ihnen haben Gewalt.
42 Er.: Deus autem non est mortuorum, sed vivorum.
u Luther: Gott aber ist nicht der Toten, sondern der Lebendigen
Gott.
44 Er.: sed Ioquimur sapientiam Dei in mysterio, qux est recondita.
Luther 1522-27: Sondern wir reden von der gottlichen Weisheit,
die im Geheimnis ist, und verborgen liegt.
45 Luther 1530—: Sondern wir reden von der heimliclien \erborgenen Weisheit Gottes.
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Mig äro all ting lovligen, men
all ting äro icke nyttug, jag må
väl all ting men jag vill under
ingens mans våld vara. Maten
är skickad till buken, och buken
till maten, men Gud skall låta
avkomma både mat och buk46
1 Kor 6:12-13

jag haver makt till allt, men
det är icke allt nyttigt. jag haver makt till allt, men ingenting
skall taga mig fången. Maten
till buken, och buken till maten,
men Gud skall både mat och
buk till intet göra47

de äro Christi tjänare, jag ock,
(jag talar i fåvitsko) jag är fast
mera, uti arbetet överflödigare,
uti hugg över måtton, uti fängelse överflödigare, uti döden
många resor48 2 Kor 11:23

De äro Christi tjänare (jag talar
i fåvitsko) jag är fast mer. jag
haver mer arbetat. jag haver
mer hugg fått. jag haver oftare
varit fången. Ofta varit i dödsnöd49

han ... hörde hemlig ord, vilken ingen människa är lovat av
säga50 2 Kor 12:4

Han . . . hörde outsäjelig ord,
vilken ingen människa säja
kan51

46

Er.: Omnia mihi licent, at non omnia conducunt. Omnium mihi
potestas est, at ego non redigar sub ullius potestatem. Esca ventri
destinatx sunt, et venter escis: deus autem et hunc et illas abolebit.
Luther 1522-27: Ich babe es alles Macht, es nutzt mir aber
nicht alles. Ich hab es alles Macht, aber ich will unter keines Gewalt sein. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber
Gott wird diesen und jene hin richten.
Luther 1530—: =1522-27 (se föreg. not), frånsett ... es
fromet aber nicht alles ... es soll mich aber nichts gefangen nehmen .
Er.: Ministri Christi sunt, desipiens loquor, excellentius sum ego,
in laboribus copiosius, in verberibus supra modum, in carceribus
abundantius, in mortibus frequenter.
Luther 1522-27: Sie sind Diener Christi, ich auch. Ich rede
torlich, ich bin wohi mehr, in Arbeiten iiberfliissiger, in Schlägen
iiberschwänglicher, in Gefängnisse iiberfliissiger, im Sterben ofter.
'° Luther 1530—: Sie sind Diener Christi, ich rede törlich, ich bin
wohi mehr. Ich babe mehr gearheitet, ich babe mehr Schläge erlitten, ich bin öfter gefangen, oft in Todes Noten gewest.
Er. (Novi hominem ... ) audisse arcana verha, qux fas non est
liornini loqiii.
' Luther: Er. ... liöret unausspreciiliclie Wort, welclie keiii Mensch
sagen kanu.
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i de

ty min kraft hon varder förstärkt genom svaghet52 2 Kor
12:9

Ty min kraft är mäktig
svaga53

Jesu Christi fader, av vilkom såsom av en allmännelig fader
nämnes var och en släkt, i himmelen och på jordenne54 Ef
3:15

Jesu Christi fader, den där rätte
fadren är över allt det Fader
heter i himmelen och på jordenne55

och förmana eder, att 1 hålla
dem i högsta vördning genom
kärleken, för deras arbete skull56
1 Thess 5:13

och förmana eder: Håller dem
dess kärare, för deras verk
skull57

vilken ock löfte haver om detta
närvarandes liv, och så om det
som tillkommande är58 1 Tim
4:8

och haver löfte om detta livet,
och det tillkommande59

i ty att de själve fara ville, och

De förföra och varda förförde°'

göra andre villa med sig60 2
Tim 3:13
att 1 icke . . . igenlöste åren frå
det fåfänga leverne som 1 utinnan vandraden efter edre för52

att 1 icke ... igenlöste åren ifrå
edert fåfänga leverne efter fädernas sätt63

Er.: nam virtus per infirmitatem perficitur. Luther 1522-27:
Denn Kraft wird durch Schwachheit stärker.
Luther 1530—: Denn meine Kraft ist in den schwachen mächtig.
Er.:... ex quo omnis a communi patre cognatio in coelis et in
terra nominatur.
Luther: ... der der rechte Vater ist ilber alles was Vater heisset,
im Himmel und Erden.
56 Er.: et admonent vos, ut habeatis illos in summo precio per charitatem propter opus illorum.
57 Luther: und euch vermahnen: Habt sie deste lieber, um ihres
Werks willen.
58 Er.: ut qux promissiones habeat vitx presentis ac futur.
° Luther: und hat die Verheissung dieses und des zukunftigen
Lebens.
60 Er.: dum et in errorem adducunt et errant ipsi.
61 Luther: verfiihren und werden verfiihret.
Luther 1530— = 1522-27, frånsett: . . . nach väterlicher Weise.

äldras uppsättning62 1 Petr
1:18
utan den fördolde människan Utan om den fördolda männisom i hjärtat är, om så är att
skan i hjärtat är utan vank,
hon haver ingen vank, så att med saktmodigom och stillom
anden är saktmodug och stilla,
anda, det är kostligt för Gud65
vilken ande för Gud en kostelig
och dyr ting är64 1 Petr 3:4

vi ...

äro de samme som med
vår ögon have sett hans majestat66 2 Petr 1:16

vi have själve sett hans härlighet67

De akta för vällust, att de till
De hålla't för vällust, att de
en tid leva i kriislighet, de [äro]
leva i timeliga kräselighet, de
slemheter och fläcker, slösandes
äro slemheter och skamfläckar,
uti kräsligt leverne och slå sig
pråla av edra gåvor, slösa med
lös med eder, havandes ögonen edert, hava ögonen full med hofull med horeri, på deras synd
ren, läta icke förmena sig synär ingen återvändning68 2 Petr
dena69
2:13—] 4
62
Er.: (sciatis) vos non... fuisse redemptos a vana vestra conversatione, quam ex patrum acceperatis traditione.
Luther 1522-27: dass ihr nicht... erloset seid von euerm
eiteln Wandel in den väterlichen Satzungen.
64 Er.: verum occultus, qui est in corde homo, si is careat omni
corruptela, ita ut spiritus placidus sit ac quietus, qui spiritus in
oculis dei magnifica ac sumptuosa res est.
Luther 1522-27: sondern der verborgen Mensch des Herzen
in der Unverriiglichheit, eines sanften und stillen Geistes, welcher
för Gott prächtlich ist.
65 Luther 1530:— sonder der verborgen Mensch des Herzen, unverniickt, mit sanftem und stillem Geiste, das ist köstlich för Gott.
66 Er.: sed qui oculis nostris aspeximus illius maiestatem.
Luther 1522-27: wir sind Anschauer gewesen seiner Majestät.
67 Luther 1530—: Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen.
68 Er.: pro voluptate ducentes, si in diem deliciis fruantur, labes ac
macuhe, qui convivantes in erroribus suis insultant vobis, oculos
habentes plenos adulter, et qui a peccando cessare nesciant.
Luther 1522-27: Sie achtens för Wohliust, das zeitlich Wohlleben, sie sind Flecken und Unflaten, sie föhren ein zärtlich Leben
von euer Liebe, zehren wohi von dem euern, haben Augen voll
Ehebruchs, ihrer Siinde ist nicht zu wehren.
69 Luther 1530—: Sie achtens för Wohilust, das zeitlich Wohlieben,
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går igenom till
ty Guds ord .
dess det åtskiljer ... lederna
och märgen70 Hebr 4:12

Ty Guds ord . . . går igenom
till dess det åtskiljer . . . märg
och ben71

Denne äro smittelse ibland eder
kärlek, och tära tillhopa utan
någor mans fruktan, levandes efter sin egen vilja, och äro såsom
de skyr som intet vatnet hava,
utan föras omkring med vädret,
som trä där om hösten borttvina ofruktsam, två resor död, och
med rotom uppdragen72 Jud 12

Desse skamfläckar slösa av edra
gåvor utan fruktan, och föda
sig själva. De äro skyr utan vatten, som drivas omkring av vädret, skallot ofruktsam trä, två
resor död, och med rötter uppryckt73

Den där skadar, han skade ännu, och den där besölad är, han
besöle sig ännu, och den där
rättfärdig är, han rättfärduges
ännu74 Upp 22:11

Den som onder är, han vare onder. Och den som oren är, han
vare oren. Men den som from
är, han varde ännu frommare 75

sie sind Schande und Laster, prangen von euern Almosen, brassen
mit dem euern, haben Augen vol! Ehebruchs, lassen ihnen die
Sände nicht wehren.
70 Er.: est enim sermo Dei... pertingens usque ad divisionem.
compagumque et medullarum.
Luther 1522-27: denn das Wort Gottes . . . durchdringet, bis
das scheidet... Gelenk und Mark.
`Luther 1530— =1522-27, frånsett: . . . Mark und Bein.
72 Er.: Hi sunt inter charitates vestras, maculx inter se convivantes,
absque ullius timore, suopte ductu arbitrioque viventes, nubes aquam
non habentes, qux a ventis circumaguntur, arbores autumno marcescentes, infrugifer, his emortu, et eradicat.
Luther 1522-25: Diese leben von euer Liebe Guter, und sind
der Unflat, und zehren wohi, ohn Sorge, weiden sich selbst, Wolken
ohn Wasser, von dem Wind umtrieben, kahle, unfruchtbare Bäume,
zweimahl erstorben, und ausgewurzelt.
73 Luther 1530—: Diese Unfläter brassen von eurem Almosen ohn
Scheu, weiden sich selbst, sie sind Wolken ohn Wasser. . . . (forts.
1522-25).
74 Er.: Qui nocet, noceat adhuc: et qui sordidus est, sordescat
adhuc: et qui iustus est, iustificetur adhuc.
Luther 1 522--27: Wer beleidiget, der beleidige weiter, und wer
besudelt ist, der besudele sich weiter, und wer reshtfsrtig ist, der
rechtfertige sich weiter.
75 Luther 1530—: Wer böse ist, der sci immerilin böse, und vet
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Som framgår av en jämförelse med förlagorna (se noterna) beror skillnaderna oftast på att NT 1526 nära ansluter
sig till Erasinus och de tidigare Lutheröversättningarna, medan NT 1541 tätt följer den omarbetade lydelsen i den
Lutherska helbibeln 1534. Även om 1541 års ordalag har
segrarens rätt - de kom att bestå i vår kyrkobibel ända
fram till 1917 och har da••rmed bestämt vår uppfattning om
bibelstil - måste de i regel anses stilistiskt överlägsna sina
inotsvarigheter i NT 1526. Förtjänsten är framförallt Luthers, men de svenska översättarna har också förstått att
självständigt tillämpa vad de lärt sig av den stora förebilden
och kan överträffa denna:
1526

1541

Ingen insömmar någon klut av Ingen lappar ett gammalt kläde
nytt och ovalkat kläde in uti
med en ny klut77
gammalt kläde76 Matth 9:16
Si nu äro try år sedan jag vart
år är kommen sökandes efter
frukt78 Luk 13:7

Si, nu i try år haver jag kommit och sökt frukt79

fordrer icke köttet, till att dess
begärelse skall fullt göras80 Rom
13:14

fordrer köttet, dock icke till
kättja81

unrein ist, der sej immerhin unrein. Aber wer fromm ist, der sei
immer hin fromm.
56 Er.: Nullus immittit assumentum panni rudis in veste veteri.
77 Luther: Niemand flickt ein alt Kleid mit einem Lappen von
neuem Tuch.
TS Er.: Ecce anni tres sunt ex quo venio qumerens fructum in ficu
hac.
79 Luther: Siehe, ich bin nu drei Jahr lang, alle Jahr kommen, und
habe Frucht gesucht.
80 Er.: Et carnis curam ne agatis ad concupiscentias.
81 Dvs. 'låt köttet få sitt, dock utan kättja' (onormaliserat: "foordrer
kötet, doch icke til käti" med en ordlekande effekt som saknar motsvarighet i förlagorna). Luther: wartet des Leibes, doch also, dass
es nicht geil werde.
41

Om så vore att någor människa Om en människa råkade falla i
någon synd83
vorde bekräktat utav någro missGal
6:1
gärning82
dem till straff som illa göra, och
dem till pris som väl göra84
1 Petr 2:14

de onda till straff, och de goda
till pris82

Gustav Vasas Bibel 1541 är ett storverk med få motstycken i vår litteratur. Bakom detta storverk behöver man icke
söka någon annan strävan än den att med utnyttjande av
alla tillgångar i tidens svenska språk - likgiltigt om dessa
var gamla eller nya, inhemska eller inlånade - ge den
svenska evangeliska församlingen en bibel att förstå och lägga på minnet. Man har gått till verket i fast övertygelse om
värvets vikt, med allvar och ansvar, med en av Lutherbibeln
inspirerad, under arbetets gång allt säkrare och kräsnare
känsla för ämnets krav på språkets form. Några andra principer behöver man inte räkna med. Det var kanske därför
som Gustav Vasas bibel 1541 blev bestående till 1917.
Vid sitt första framträdande måste detta språk för många,
särskilt i de avlägsnare bygderna, ha känts ganska främmande med sina många nya och besynnerliga ord. Men det fick
stöd i en rad andra för församlingslivet viktiga verk som nu
genom reformatorernas, främst Olaus Petris, outtröttliga
verksamhet togs i bruk i den evangeliska gudstjänsten: Den
svenska mässan (dvs. gudstjänstritualen), psalmerna, postillorna med utläggningar av predikotexten, alla talade den
nya bibelns språk. Den fromma önskan som 1526 års översättare uttryckte i Förspråket, att "förståndet86 med förf arenheetenne tilwexer", blev uppfylld i rikt mått, och det nya
tyskfärgade bibelspråket blev mycket snart det gemensamma
82

Er., Vuig.: si occupatus fuerit homo in aliquo delicto.
Luther: so ein Mensch etwa von einem Feil jibereilet wärde.
84 Er.: ad vindictam quidem nocentium, laudem vero recte agentium.
85 Luther: zur Rache der Uebeltäter, und zu Lobe der Wohitäter.
86 Dvs. 'förståelsen (av texten)'.
83
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svenska språket för den kristna svenska gemenskapen. Dess
tyska börd är på den punkten av föga intresse; den är ett
språkhistoriskt faktum av ringa vikt för bibelspråkets uppgift i svenska församlingar.
Gustav Vasas Bibel 1541 fick en genomgripande betydelse
för svenska språket. Den var visserligen ingen folkbok - därtill var den alltför dyr87 - men dess text ljöd från predik17

En föreställning om bibelns spridning i bygderna ger en inventering av kyrkorna i Skara stift, utförd 1583 (tr. i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, bd 3, h. 3-4). 1 de prästgäll, vilkas bokbestånd inventerats (sammanlagt ett 90-tal), antecknas "Biblia sv."
o. dyl. vid 23 kyrkor, "Biblia" utan närmare uppgift vid 21, "Biblia
lat." vid en och "Novum testamentum" vid 4. De är alla huvudkyrkor
för de drygt 200 annexkyrkorna antecknas över huvud
inga biblar, bara enstaka psalterier och manualen. Gustav Vasas
bibel har sålunda efter 40 år varit tillgänglig vid högst varannan
huvudkyrka i landskapet, en förvånande låg siffra, även med tanke
på att en del av bygden härjats under sjuårskriget. 1 en av sina polemiska teologiska skrifter ("... Swar . . . opå Olof erkiebiskop
, 1606) klagar Karl IX över att "Biblian, hwilken för Fem och
Sextio åhr sedan blef tryckt, vthaf hwilken fast få Exemplar ärr til
at finne, är aldeles vnder bencken lagdh" (s. A IV recto).
Vid 1500-talets slut var 1541 års upplaga så sällsynt att man
måste använda tyska biblar. Gustav II Adolfs bibel 1618 trycktes i
endast 2 505 ex. (Schick 1923, 1, s. 124), dvs, drygt ett per kyrksocken, och utkom under 1600-talet bara i il upplagor. Om läget
omkr. 1700 berättar Jesper Swedberg att av 700 djäknar i Skara
"woro ei fyra, som egde en Swensk Bibel. Boktryckiarena stegra
honom så högdt, at få mcchta lösan". (Lefwernes beskrifning, s.
355.) Av Nya testamentet var det givetvis främst söndagarnas predikotexter, perikoperna, som nådde församlingen, i muntlig form,
från predikstolen. Men också i tryck hade dessa texter en vida större
spridning än övriga delar av NT. "Evangelier och epistlar" ingick
nämligen ofta i de psalmböcker och kyrkohandböcker, som under
seklet utkom i en mängd upplagor (se Collijn, Sveriges bibliografi,
1600-talet, under Clenodium, Enchiridion, Evangelia och epistlar,
Hanndbok, Manuale Sveticum, Psaimbok), och även i upplagor
av de mer spridda andaktsböckerna (se a. a. under t. ex. Arndt och
Kegelius; jfr vidare Andersson 1914, Estborn 1929, D. Lindquist
1939). Det är ordförrådet i en sådan "psalmbok", som Sven Hof
kommenterar i sin 1765 utgivna skrift om ovanligare ord i svenska
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stolarna varje söndag, samma ordalag nådde åhörarna i alla
Sveriges landskap med deras vitt skiftande dialekter: religionens språk blev mer gemensamt än vardagens. Lagens och
myndigheternas språk var visserligen även det gemensamt för
riket, men det nådde bara en begränsad krets, medan bibelns språk talade till alla (gällande rikslag kom icke i tryck
förrän 1608). Bibeln var också länge den enda bok som erbjöd en fast språknorm, och den fick därför en grundläggande betydelse för svenska språkets yttre dräkt.
För varje århundrade blev visserligen detta språk allt mer
föråldrat, jämfört med det föränderliga vardagsspråket och
de nya språkformer som under 1600- och 1700-talen tog gestalt i diktning, vetenskap och kulturdebatt, men förtrogenheten med detta ålderdomliga, särpräglade språk blev också
allt djupare, och det fick för menige man ett värde som svarade mot religionens centrala ställning i samhället. Vår
första bevarade intima självbiografi, skriven vid 1600-talets
mitt av Agneta Horn, Axel Oxenstiernas dotterdotter, har
bara två stillägen, hennes eget vardagsspråk och bibelns
språk.88 De följande århundradenas språk- och kulturförändringar gav samhällets högre skikt nya uttrycksmedel,
men hos folket var läget detsamma som för Agneta Horn;
Sophie von Knorring har givit en koncentrerad och träffande karakteristik i inledningen till sin roman Torparen och
hans omgifning (1843):
Äfven vilja vi göra våra stadsläsare uppmärksamma på att den
lägre klassen, likasom den högre, har ett högtidsspråk, och ett
hvardagsspråk, samt att högtidsspråket hos allmogen nästan alltid
psaimboken (jfr Ståhle 1970, s. 65, not 71), - hans förklaringar
gäller i stor utsträckning ordförrådet i Nya testamentets centrala
delar. Se f. ö. framställningar av Hilding Pleijel och Bror Olsson, nu
omtryckta i volymen Våra äldsta folkböcker (1967). Om särskilda
bibelutgåvor, bibelspråkssamlingar och bibelberättelser för barn och
ungdom (den tidigaste "Apostlarnes gerningar, medh en kårt vthlägning för vnga christna" 1607), se Klingberg 1964, s. 14 ff.
88 Se Wessén 1926, s. 26 f., Holm i inledningen till hans utgåva av
Agneta Horn, Beskrivning över min vandringstid, s. xxv.
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blir bibliskt, emedan bibeln och den deraf utgångna psaimboken
utgör hela deras läsning, och att hvar och ens högtidspråk alltid
blir analogt med, och bär pregeln af, hvar och ens högsta grad af
bildning.89

Vad den gamla bibelöversättningen betytt för svensk litteratur kan inte mätas. Bibelns symbolvärid, för tidigare litterära skeden minst lika oumbärlig som antikens, hade i GVB
1541 fått en språkform som etsade sig in i läsarens minne.
Och de från början vardagliga orden laddades efter hand
upp med ett bibliskt innehåll och blev en outtömlig tillgång
för den världsliga diktningen, oberoende av tider och litterära riktningar. Det för alla välkända bibelspråket var en
för alla läsare gemensam referensram, ord som återkastades
mot denna bakgrund fick av den färg och klang, rymd och
innehåll. Det svenska bibelspråket har genomsyrat diktningens språk, och för all riktig upplevelse av väsentlig äldre dikt
är förtrogenhet med den bibliska språkvärlden en oundgänghg förutsättning. Och det gäller inte bara äldre litteratur.
Ett på måfå valt exempel bland otaliga: När Dan Andersson
låter andra raden i En spelmans jordafärd börja med orden
"se, då bärs där ut en död ..." faller en biblisk dager över
landskapets "gräs och gråa hus", och den dödes mor, "som
på fattiggåln i Torberga går", får drag av änkan i Nain för alla de många läsare, som genast, medvetet eller omedvetet, hörde ekot från Luk 7:10-11: "Så begaf det sig sedan,
att han gick uti den staden, som kallas Nain ... Då han nu
kom in till stadsporten, si, då bars där ut en döder, sine moders ende son, och hon var enka."
Av mindre vikt, men belysande för den roll som den gamla översättningen spelat för vårt språk, är de fasta vändningar som från
den spritt sig till vardagstalet. Några exempel på sådana talesätt
med ursprung i evangelierna: (emellan OSS) är ett svalgt befäst
89 Stället är citerat och diskuterat av Janzén 1946, s. 72. Jfr också
Almqvist i Svenska fattigdomens betydelse (början): "Till bondfolket tränger ingen annan skrift ännu, än Psalmboken, Katechesen
och stundom Bibeln."

4—StShle, Svenskt bibelspråk

...
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("öfver allt detta jr emellan oss och eder befäst ett Stort svaig",
dvs, mellan Lazarus i Abrahams sköte och den rike mannen i helvetets pina, Luk 16:26 - NT 1917: . . . ett Stort svaig är satt...
med utviirtes åthävor ("Guds rike kommer icke med utvärtes åthäfvor" Luk 17:20 - NT 1917' ... på sådant sätt att det kan
förnimmas med ögonen), vara i samma fördömelse (rövaren på
korset: "Fruktar du icke heller Gud, du som öst i samma fördömelsen?" Luk 23:40
NT 1917' ... under samma dom), han
skall få se vem han stungit haver ("De skola se, i hvem de stungit
hafva" Joh 19:37, det ord som fullbordas när knekten sticker sitt
spjut i Jesus sida
NT 1917: De skola se upp till honom som de
hava stungit), efter den betan ("Och efter den betan for Satan in i
honom" Joh 13:27, om Judas sedan han under påskmåltiden tagit
emot det doppade brödstycket
NT 1917: när denne hade tagit
emot brödstycket . . .). Några andra exempel, de flesta bibehållna i
NT 1917 och därför mer bekanta till sitt ursprung: fulla med de
dödas ben Matth 23:27, Vad görs oss nu mer vittne behov? Matth
26:65 (NT 1917: Vad behöva vi mer några vittnen?), så blir den
sista villan värre än den första Matth 27:64, Om du visste vad din
frid tillhörer Luk 19:42, är detta skett på det färska trädet ... Luk
23:31, giva dem Barrabam läs Mark 15:11, Luk 23:18.

Men Gustav Vasas bibel undgick inte bibelöversättningars
vanliga öde. Knappt hade den hunnit erövra sin hedersplats
i den svenska kyrkans och det svenska språkets historia förrän den började visa de första tecknen på åldrande. Det drag
som främst gav bibelspråket dess särart var den ålderdomliga
ordböjningen
det gällde ju här högfrekventa formelemcnt
som ej var innehålisbärande. Mest främmande var naturligtvis sådana fornser som redan från början var konstprodukter. Under förarbetena till Gustaf Adolfs bibel 1618
framhölls det att pluraländelsen -nar kändes ovanlig och
t. o. m. väckte löje, och Johannes Rudbeckius föreslog att
den skulle avlägsnas.99 Så skedde också, men dess klang var
länge osvikligt biblisk, en egenskap som t. ex. Lars Wiwallius
°° Se härom Cnattingius 1941, s. 25. Redan i NT 1550 och särskilt
i Psaltaren 1560 börjar man ersätta -nar mccl -na (se Thors 1969,
s. 165, och Ljunggren 1943, s. 9 f.). Om språket i NT 1550, som
trots vissa avvikelser från NT 1541 knappast spelat någon roll i det
svenska bibelspråkets historia, se Thors a. a.
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utnyttjar, då han i hogpatriotiska och psaltarklingande ordalag bönfaller riksrådet att bli förlossad från sitt fängelse
(1632): han ser ut genom "galrarnar" i längtan efter den
frihet som är förunnad "foglarnar under himmelen
fiskarnar på djupet" och "skepen ... på strömarnar".91 Men
även andra delar av den bibliska ordböjningen kändes under
1600-talet starkt föråldrade: "1 Bibeln stå en hoop böijelser
som nu inte meer brukas, som: Konungenom, Ablativus ok
Dativus . Uti huassen wid strandene af älfwene, hwarföricke wid älfstranden" skriver den radikale och moderne
språkmannen Samuel Columbus på 1670-talet.9 Han ger
också exempel på hur den säregna, för det talade språket
helt främmande ordböjningen också kunde få en speciell
sakral accentuering: "somlige Präster pronunciera piparéna"9 - det är tydligen Matth 9:23 "när Jesus kom i
öffuerstans hws, och såg piparena, och folket sorlande", som
en söndag (24 e. Trefald.) nått Columbus öron i denna sällsamma uttalsform.
Den gamla ordböjningen bibehölls emellertid i stort sett
oförändrad även i Karl XII:s bibel 1703 (plur. på -nar var
redan borta), utanför bibelspråket huvudsakligen användbar endast i pastischens tjänst, t. ex.
med en respektlöshet
som gäller även den bibliska grammatiken
"Skåder glasenom på bordenom i Krogenom; betraktom Stopenom på
hyllomen inom Skåpdörrenom" i Fredmans epistel N:o 1,
tillkommen omkr. 1770. 1 instruktionen för 1773 års bibelkommission heter det: "Men hvad ordens ändelser och
Grammaticaliska böjelser vidkommer, så böra de med varsamhet vidröras, såsom antagne uti Svenska Liturgiska Böcker och andra andeliga Skrifter, samt uti Allmänhetens minne." Hur viktig denna fråga ansågs vara framgår av att den
togs upp redan på den långa kommissionens andra sammanValda stycken av svenska författare 1526--1732, utg. av E. Noreen, s. 90 f.
92
En swensk ordeskötsel (S. Boströms utgsva), s. 81 f.
° A. a. s. 74.
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träcicsdag. Det gällde helt naturligt i första hand kasusböjningen, "huruwida Bibliska Dialecten i denna delen nu borde följas och sålunda desse casus Nominum bibehållas',
Ihre ville lämna den orörd, eftersom "Bibliska Dialecten,
som sedan K. Gustaf 1 tid ej undergått någon förändring,
war genom usus liksom consecrerad för Gemene Man, hwilken ock ofelbart skulle i följe däraf stöta sig på en Swensk
öfwersättning, i hwilken Språket wore iklädt des nuwarande
skick".°4 Som framgår av det s. 106 ff. anförda kapitlet
Matth 10 i 1780 års tryck av provöversättningen, blev formläran i stort sett 1700-talets, men från predikstolarna skulle
dock den "Bibliska Dialecten" ljuda i ännu ett sekel.
Den säregna bibliska ordböjningen var i huvudsak stilbärande och äventyrade knappast själva förståelsen av texten.
Viktigare för bibelöversättningens uppgift att förmedla ett
innehåll var att också delar av ordförrådet på grund av
språkets förändringar i övrigt efter hand kom att isoleras
som ålderdomliga och svårbegripliga. Ord som från början
varit gemensamma för vardagens och bibelns språk skiftade
i vardagsspråket innebörd eller utträngdes av nya synonymer. Ju mer klyftan växte, dess mer stod det klart att man
•rdet av en fast bibeltradition, ett religionens
måste väga va
eget språk, mot värdet av en bibel som i viktiga ärenden talade enkelt, tydligt och begripligt. De med jämna mellanrum
återkommande kraven på revision av översättningen var visserligen huvudsakligen motiverade av exegetiska skäl, men
redan i Observationes Strengnenses (1601; se B. Olsson 1968,
s. 360) föreslogs enstaka språkliga ändringar i förståelighetens intresse, t. ex. Apg 26:11 "war öfuermåtton rasande
emot them" i stället för GVB:s "var them så myckit ansinnigh"95 Vördnaden för det ärvda bibelordet var emeller94

efter Grape 1949, 1, s. 124.
Adj. ansinnigh 'fientligt stämd' (innehåller prefixet and- 'mot'-),
motsvarande Luthers unsinnig, tillhör de få ord som under textens
nära 400-åriga historia ändrades i förtydligande syfte: 1655 års
upplaga av Gustaf Adolfsbibeln, den s. k. Karl X Gustafs bibel,

95
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tid stark, och i Gustaf Adolfs bibel lämnades ordförrådet
orört. Mot århundradets slut blev frågan om en ny översättning åter aktuell. Bland dem som förberedde ärendet märks
särskilt Jesper Swedberg och Haquin Spegel, båda tillhörande landets främsta språkmän och författare, båda djupt
förtrogna med det gamla bibelspråket samtidigt som de var
medvetna om att detta på många ställen talade otydligt till
samtiden. Swedberg, som i bibelns språk såg normen för riktig svenska, ägnade i sitt verk "Schibboleth. Swenska Språkets Rycht och Richtighet" ett helt kapitel åt "Merkwerdiga
och owanliga ord och ordasett i wår Swenska Bibel". Det
börjar:
Jag nemde icke longosedan, hafwer ock longt förr nemdt, at wi
hafwe i wår Swenska Bibel then bätsta och renasta Swenskon. Och
ther wi, til at lära jemte saken också språket, öfwade oss i honom
skulle wi snart nog lära tala och skrifwa wel och rett Swenska.
Ther finnes ock en hop ord och ordalag, som äro merkwerdig och
wigtig, ehuru wel nu förtiden icke så brukelig; som doch borde återtagas, och komma til sit förra werde och bruk igen. Kan doch ther
emot icke neka, at ther äro också mong ord och ordalag, som i
thenna tiden, såsom mig tyckes, icke så tienlig och wellydande
äro.96
Han belyser sitt medgivande med över 300 bibelställen,97
bl. a. sådana, som 1691 års bibelkommitterade98 hade velat
förtydliga, t. ex. Läter betäma barnen Matth 19:14 och 1
stoden i en stor törning Hebr 10:32 (ändringsförslag: "Läter
barnen blifwa" och "Utstoden en stor kamp").
Spegel hävdade liksom Swedberg att man borde erkänna
"the orden som nu i wåre Biblier finnas, för rätte Swänske
och gäfwa ord them man icke behöfwer ombyta eller förinför ondsinnigh. Stället anförs i Lindbioms och Pleijels utgåva av
Observationes Strengnenses, s. 204 (jfr även Thors 1968, s. 111).
Om ändringsförslag som kan antagas ha haft språklig motivering,
se samma utgåva s. 43 f.
96 Swedberg 1716, s. 183.
Därav 58 i NT.
° Om 1691 års hibelkornrnission se B. Olsson 1968, s. 364.
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kasta i taal och skrifter för något främmad ord skul".99 Hans
hängivenhet hade emellertid en något annan bakgrund. Större delen av hans uppväxt- och studietid förflöt i de forna
danska landskapen och vid tyska universitet, och bibelstudiet
blev för honom en väg till svenska språket.'°° Han författade
vår första egentliga svenska ordbok, Glossarium Sveo-Gothicum eller Swensk Ordabook (1712). Den innehåller tusentals hänvisningar till bibeln, och i företalet vittnar han om
den stora klyftan mellan bibelns språk och samtidens. Belysande är också hans på personliga erfarenheter grundade
iver för att befolkningen i de nyförvärvade svenska områdena skulle kunna förstå den gamla, för dem nya, svenska
bibeln:
1 synnerhet hafwer jag befunnit thet Swenska Språket wara
merckeligen101 förandrat, sedan then H. Bibel blef första gången år
1537102 på thet salarna afsat, i ty många ord, som tå woro brukeliga, äro nu blefne thet gemena foicket okunniga,103 och at några
woro tå uti en helt annan mening brukade än the nu warda skrefne
och talade; förthenskull hafwer jag tyckt thet wara mödan wärdt, at
giöra en liten uttydning öfwer the samma, dels på thet the enfaldige104 måge them thes snarare förstå, dels och at sådana ord
Citatet anfört av Helander 1899, s. 94.
". . . iag, som är af swenska föräldrar
född, wardt effter theras död i min barndom utj Skåne några år
upföd, hwarest iag glömde moders målet, at iag hafwer sedan måst
lära thet utaf många .....och till Peringer Lillieblad: ". . . när jag
i ungdommen skulle lära mig någon wjs skrifning, så fölgde jag
then som fins i lilla Swenska Biblien, tryckt i Leyden 1633, hwilcken
iag tå altijd laas, och kan mig näpligen nu ther ifrån wänja..
Breven citerade av Sune Hildebrand i hans utgåva av Spegels dagbok (1923) S. XIS'.
101 Dvs. 'märkbart, synnerligen'.
102 Så! Kanske tryckfel, även om det förefaller väl grovt. Det vore
ganska märkvärdigt om Spegel inte skulle ha känt till NT 1526, men
tidens bibliografiska kunskaper var ofta diffusa. Kanske en tillfällig
förväxling med Olaus Petris "Een liten Postilla offuer all Euangelia
som om söndaghanar ibsen warda", Liibeck 1537.
103 Dvs. 'okända för vanligt folk'.
104 Dvs. 'de enkla, olärda'.

100 Till Swedberg skriver han:
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kunna åter uti almänt bruk effter handen blifwa wedertagne, förmodandcs jag at mit wälmente upsåt må warda gunstigt ursächtat,
som ingalunda syfftar ther tu, at jag skal wilja lära them något uti
Swenska Språket som i Swerige födde äre, utan allenast at underrätta them, som i Skåne, Halland, Blekind, Båhuslän och Gotland
etc, födas, på thet the thes bettre måga kunna förstå somliga ord,
hwilka the i Biblien läsa, och i prädikningar höra, men ellies i dageligit och almänt taal sällan förekomma.105

De röster som hade höjts för en modernisering av bibelspråket blev inte bönhörda. 1 företalet till Karl XII:s bibel
1703 avvisas i en suverän formulering alla sådana obetänksamheter som otillständig klåfingrighet:
Then Swenske dictionen, eller ordelag som i wår heliga Bibel
är wedertagen, hafwer för thes jämnhet och wälliudande numeros,106 så wäl som för thes antagna bruuk, hoos the alwarsamt sinnade wunnit thet bifall, at somligas nyfikenhet107 medh sammansökta108 ordasätt eij hafwer hint betaga thet sitt hederwärda beröm.

Också i Karl XII :s bibel lämnades sålunda ordförrådet
praktiskt taget helt orört; endast på några enstaka ställen
bytte man ut ord som kunde vara vilseledande, t. ex. beklaga
som gärna ersattes med det entydiga anklaga. Till hjälp för
läsarna, främst i de nya landskapen, bifogade man i stället
en lista på mer än 200 ord, "som synas mörka, och äro kom105

Spegel 1712, Företaal, ark D 1 verso. - Spegels starka intresse
för att de nya svenska landskapen skulle få lära sig svenskt kyrkospråk får delvis ses mot bakgrunden av hans uppväxt (se ovan not
100). Som hovpredikant under skånska kriget fick han också på närmaste håll uppleva kampen mellan danskt och svenskt även från
predikstolarna, varom hans dagbok 1675-80 bär vittne, och som
stiftschef på Gotland under några år i början på 1680-talet verkade
han bl. a. för försvenskningen av gudstjänstspråket och upplevde
själva skiftet mellan den gamla danska och den nya svenska prästgenerationen.
Dvs. 'rytm'.
107 Dvs. 'nyhetsmakeri'.
108 Dvs. 'sökta, krystade'.
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na utur bruk, hälst i somliga landsorter; och dock behållna
uti wår H. Bibel". Den är ett av Spegel själv utfört sammandrag av hans stora samlingar till hans Glossarium biblicum,
vilken skulle bilda stommen till Swensk Ordabook.'°°

109
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Se härom Helander 1899, s. 95, 104 f.

Bibelkommissionens översättningar

Provöversättningen 1780
Den bibelkommission som tillsattes 1773 fick i uppdrag att
efter följande riktlinjer söka lösa den svåra uppgiften att
förena tradition och begriplighet:
Altid ... hvarest ord och Constructioner med det nu brukeliga
Svenska Språkets mund-art och mera höfsade skick äro enlige, då
sådana ord i den gamla Versionen icke måga med några nya eller
Synonyme ombytas, eller Constructionen i oträngt Mål, hvarest
Textens mening icke lider, förändras; så böra dock alla sådane
därstädes förekommande ord och tale-sätt, som antingen äro nu
aldeles komne utur bruk, eller til någon viss Landsorts Dialect höra,
allestädes utgå; derest icke Usus Biblicus gjordt dem dess mera
antagelige.

Även om ordalagen kan ge rum för skilda tolkningar,
synes dock traditionen ha ansetts som den grundläggande
normen; endast ord som alldeles kommit ur bruk eller har
en begränsad dialektal spridning får ersättas med nya, dock
med den viktiga inskränkningen, att bibelspråkstraditionen,
"usus biblicus", kan motivera att också sådana bibehålls.
Kommissionens mest verksamma medlemmar, Aurivillius,
Floderus och Herweghr, hade emellertid samtidens språk
som riktpunkt,1 och dess tillskyndare, biskop Serenius
som
var huvudmannen bakom instruktionen2 - följde utvecklingen med oro. År 1775 skriver han, ett halvt år före sin
1 Dessa kunde härvid stödja sig på instruktionens 2 §, 1 mom. och

3 , 1 mom., i vilka kommissionens medlemmar åläggs att "hafva
en noga och granlaga agtning på Svenska Språkets renhet, så at
dess naturliga lynne, manlighet och värdighet i Stilen, både till
orda-val, Numer och meningarnas okonstlade och naturliga Construction, öfver alt nyttjas".
2 Se B. Olsson 1968, s. 268 f.
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död, till språkmannen Johan Ihre, som i kommissionen
kämpade för det ärvda bibelspråkets rätt:
Sed ad Biblica. Ho förargas? och jag brinner icke ... Coquettera med alfwarsam Matrona, kruskämba (krus-kamma, kamma i
lockar) wälflätad lock, corrigera Magnificat3 på fler ställen, hwad
säger det annat än gamla Nerkes Lasse4 pekar finger åt oss, som
spretthökar... Jhren och Serenius ha answaret för Swenskan, at
ingen ting finnes temere mutatum,5 ska wi nu ta det på wår rygg?
Ney, lät oss lemna effter oss hwar sit Exemplar med kort anmärkning wid hwart ställe, förklarat giordt emot wår tancke och mening,
hwar gamla Version onödigt wis är förändrad. Det är all den Cur
iag wet för denna sot.
En röst från det andra lägret - det är Wargentin som
skriver till biskop Mennander i Åbo, ungefär två år tidigare:
Det som mäst hindrar fortgången är, att somliga, i synnerhet
Ihren, vill at man skall bibehålla gamla versionen, så wida ej förändringen är absolute nödig, ja han förswarar i det mästa den
gamla svenskan. Andra däremot, i synnerhet bisk. Herweghr och
prof. Aurivillius, vertera såsom hade de aldrig sedt någon gammal
version, och beflita sig at exprimera rätta meningen på god nu
brukelig svenska.7
Att meningsbrytningarna mellan bibelspråkstraditionens

och förnyelsens företrädare nu var skarpare och fick annat
resultat än vid 1600-talets slut berodde delvis på att man på
Dvs. Marias lovsång, Luk 1 :46-55, som börjar "Magnificat
anima mea Dominum" 'Mijn själ prisar stoorligha Herran' (1541).
Dvs. Laurentius Petri, Olaus Petris yngre bror, liksom denne född
i Örebro. Han var ärkebiskop då Gustav Vasas bibel kom till och
ansågs, säkerligen med rätta, ha varit den drivande kraften bakom
bibelöversättningen (se Loenbom 1774, s. 39).
Dvs. 'ändrat i oträngt mål'.
6 Brevet citerat efter Grape 1949, 1, s. 128 f.
Brevcitatet meddelat mig av prof. C.-E. Thors, Helsingfors, som
har en undersökning av Bibelkommissionens första översättning under arbete. Prof. Thors har haft vänligheten att tillställa mig inneliållsrika utdrag av sina iakttagelser och materialsammanställningar,
vilka varit mig till stor hjälp för den följande korta framställningen
av några drag i språket i NT 1780.
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1770-talet kunde hävda ett brukbart alternativ till det ärvda
bibelspråket. Man ägde nu en någorlunda stadgad, allmänt
godtagen prosastil, odlad i vetenskapliga och allmänkulturella framställningar och debatter och präglad av 1 700-talets
sinne för praktisk användbarhet, reda, klarhet, precision och
balans. Det blev förkämparna för denna uttrycksform som
segrade, och den provöversättning av NT som låg färdigtryckt 1780 hade enligt företalets ordS "thet skick wårt
tungomål thenna tiden äger, och thet i möjeligaste renhet
och tydelighet". Den bar alltså samtidens välvårdade språkdräkt, uppsendeväckande endast däri att den bars av en
bibelöversättning.
Anpassningen till samtidens skriftspråk innebar genomgripande förändringar: presensparticip som satsförkortning och
futurkonstruktionen varder kommandes försvann nästan helt,
huvudsatsordföljden norrnaliserades praktiskt taget genomgående, slutställningen av verbet i bisats reducerades kraftigt etc. Och det är förvisso skriftspråket - inte talspråket9
som är riktpunkten: Jivilken ökar på bekostnad av som,
och ord som även, ehuru, emedan, som först under de senaste århundradena fått fast fot i skriftspråket, och endast
där, präglar stilen, liksom utelämnande av hjälpverbet
ha(f va) som predikat i bisatser, ett skriftspråksdrag som inte
var mer än sekelgammalt.10 Alltför påfallande och tröttande episk paratax kan dämpas och mjukas genom diskret
liypotaktiskt arrangemang som anger arten av relationen

S Detta företal förelåg redan i första häftet, 1774; se B. Olsson 1968,
s. 377.
51 Att NT 1780 kom att stå samtidens (och även nutidens) naturliga
talspråk avsevärt närmare än den gamla översättningen sammanhänger främst med att tidens vårdade skriftspråk i mycket utformades med det lediga, bildade talspråket som mönster. Exempel anförs
av B. Olsson 1968, s. 382 ff.
° Om detta syntaktiska drag, som efter tyskt mönster börjar göra
sig gällande i skriftspråket på 1680-talet, se Johannisson 1945, s.
164 ff., ex. på dess förekomst i NT 1780, s. 182.
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mellan satserna." Ordförrådet genomgick en genomgripande förnyelse. På sina håll är det t. o. m. modernare än i NT
1917: ord som frände, fränka, förtälja ersätts med anhörig,
släkting, berätta (ytterligare exempel i det s. 106 ff anförda
kap. Matth 10 och nedan s. 59ff).
Denna första, imponerande snabba produkt av den långa
kommissionens verksamhet har många förtjänster. Den är
klar och begriplig och har stundom en levande och direkt
diktion: "Så snart the fingo se stjernan, blefwo the innerligen glade" Matth 2:10, "om titt högra öga will förleda tig
till synd" 5:29, "thet är bättre, att gå in till lifwet lemmalytt, än hafwa twå händer, och kastas i heiwete" Mark 9:43,
"salige äro the, som höra Guds ord, och lefwa therefter"
Luk 11:28.12 Men den precisa och sakliga stil, som man här
medvetet odlar för att ge en riktig och tydlig text, får i våra
öron, vana vid en rikare och mer nyanserad stilartsskala, inte
sällan en torr klang. Århundradet fann stort behag i det
generella och abstrakta, och abstrakter spelar i provöversättningen 1780 en viktig roll, i överensstämmelse med tidens
stilvanor stundom t. o. m. försedda med perfektparticip som
attribut, t. ex. under en förstäld rättfärdighet Luk 20:20
(NU 1883, "låtsade sig vara rättfärdiga", GVB och NT
1917 likn.), ett therwid begånget mord Luk 23:19. Ofta
möter konstruktioner, som för nutida läsare främst känns
som symptom på den s. k. substantivsjukan, t. ex. gifva tillstånd vid sidan av tillstädja och framställa thenna frågan för
spörja, fråga (övriga bibelöversättningar har alltid den enklare konstruktionen). Andra exempel: en försåtelig anläggning... war å färde Apg 23:30 (NU 1883 "ett försåt...
som skulle anläggas"; GVB, NT 1917 i princip likn.), 1
"T. ex. (ur Thors materialsamling): Tå han ändteligen utgick
wid ellof te timan, fann han andra stå fåfänga, Matth 20:6 (Men
widh then ellofte stundena gick han vth, och fann... NT 1541);
när han sådde, föll somt bredewid wägen, så att foglarne kommo,
och åto thet upp Matth 13:4 (. . och komo foglanar och åta thet
vp NT 1541).
12 Ytterligare exempel se B. Olsson 1968, s. 384.
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anieclnzng /a•'af yppade Johannis lärjungar ett iwistemål
med Judarna Joh 3:25. Inte sällan känner sig läsaren ganska

långt borta från biblisk språkmiljö:
thet är icke anständigt, att taga brödet ifrån barnen Matth
15:26.
Ja, han skall blifwa ett föremål för motsägelser, hwilka skola gå,
lika som ett swärd äfwen igenom tin själ Luk 2:34-35.
Men salig är then, som icke tager sig anledning af mig, att Stöta
sig eller falla. Luk 7:23.

Tydlighetssträvan tar sig - liksom senare i NT 1917 gärna uttryck i ymnigt användande av förstärkande, förklarande, sammanbindande småord, t. ex. i Joh 1:
och ordet war hos Gud, ja ordet war Gud . . . så att thet förutan intet enda är gjordt af allt thet som gjordt är ... men mörkret
hafwer thet icke begripet. Nu war en man utsänd af Gud ... men
werlden kände Honom dock icke. Han kom till sitt eget land, och
hans egne wille dock icke anamma Honom ... wi säga thess härlighet, nämligen then härlighet, hwilken.

De kursiverande orden antingen saknar motsvarighet i
grekiska texten eller (det gäller ja, så att och men) svarar
mot grek. xa4 sv. och. Det är att märka, att NT 1917 på
samtliga dessa ställen följer originalet.13
Just i sin modernism14 blir den gustavianska bibelöversättningen starkt tidsbunden. Man kan jämföra den gamla
bibelns lydelse av Luk 4:22:
Och de båro honom alla wittnesbörd, och förundrade sig på de
nådefulla ord, som gingo af hans mun.

med motsvarigheten i 1780 års översättning:
Alle hörde Honom med nöje och förundran öfwer den behagliga
styrka, som war uti Hans tal.

Här får den lyssnande galileiska folkhopen drag av en
kultiverad 1 700-taispublik, en samling litterära finsmakare,
13 Andra exempel på hur NT 1780 utfyller i förtydligande syfte

anförs av B. Olsson 1968, s. 383.
14 Andra exempel på modernismer, se B. Olsson 1968, s. 382 f.
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som sakkunnigt avnjuter ett stycke oklanderlig andlig talekonst.
Provöversättningen 1780 var den första i en lång rad livligt debatterade och aldrig antagna översättningar, om vilka
se närmare B. Olsson (1968), som också ger upplysningar om
de språkliga riktlinjerna under detta skede i kommissionens
historia. Att "usus biblicus" under Wallins, nyromantikens
och den litterärhistoriska språkriktighetsskolans århundrade
skulle spela en viktig roll är självfallet, liksom att götisknationella röster skulle höjas i förbittrade protester mot att
de nya förslagen gärna dröjde kvar i den gamla reformationstida bibelsvenskans starkt tyskfärgade uttrycksformer
(Artur Hazelius, Viktor Rydberg).'5 Sin största betydelse
fick dessa provöversättningar - liksom den gustavianska
såsom förarbeten till i första hand den s. k. normalupplagan 1883 av NT, det första resultatet av bibelkommissioefter 110 år - blev godtaget, visnens verksamhet som
serligen inte som officiell kyrkobibelstext, men till bruk i
kyrkor och skolor. Skillnaden mellan dess språk och den
officiella kyrkobibelns var tre och ett halvt århundrade.
Någon föreställning om vad detta innebar ger de parallelltexter som meddelas s. 106-117. (Matth kap. 10 i Gustav
Vasas bibel 1541, provöversättningen 1780, normalupplagan 1883 och Gustaf V:s bibel 1917.)

]'/ormalupplagan 1883 och .}Vya testamentet 1917
Ordf örråd
Den år 1883 som normalupplaga godkända översättningen
av NT är som nämnt resultatet av ett 1 lO-årigt kommissionsarbete, under vilket man på skilda sätt, allt efter växlingarna
i personuppsättning och andligt klimat, tolkat instruktionens
mångtydiga bestämmelser. Säkert är att NU 1883 känneteck15
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härom B. Olsson 1968, s. 438 f.

nas av en tydlig strävan efter ett begripligt orclförråd. IG
Först och främst märks ändringar av sådana ord som alltjämt var fullt levande men som i språket utanför bibeln antagit sådana betydelser att texten - åtminstone för dem
som inte var djupt förtrogna med bibelspråkct - nu gav en
helt annan föreställning än den från början avsedda. Sådana ord är i den s. 106 ff. anförda texten IVlatth 10 den gamla
översättningens vedernamn (v. 3) 'tillnamn', förgäves (v.

8) 'utan att giva något i stället, gratis', kjortel (v. 10) 'livrock', snäll (v. 16) 'klok', enfaldig (v. 16) 'enkel, oskuldsfull'
(alla utbytta redan 1780). Detta är kanske den mest betydande kategorin, i varje fall den där behovet av ändring var
starkast. För att belysa vanligheten anförs här en ganska fyllig exempelsamling från övriga delar av texten (efter det
kursiverade ordet med betydelseuppgift anförs ex. på textsammanhang i "gamla översättningen", citerad efter Warholms utgåva, och efter tankstrecket motsvarigheten i NU

1883):
arg 'ond': är ditt öga argt - om ditt öga är ondt Matth 6:23 (ska-

dadt 1780).
begripa 'omfatta, rymma': att verlden skulle icke kunna begripa de

böcker, som skrifvas skulle
... kunde rymma ... Joh 21:25
(icke skulle få rum i werlden 1780).
be falla 'anförtro, anbefalla': ... befalter i Guds nåd ... Apg 15:40
- . . . anbefald ... (hade anförtrott 1780).
besluta 'sammanfatta': . . . och annat sådant bud, det beslutes i
detta ordet: Du skall älska din nästa som dig sjeif. - ... det
sammanfattas allt . . . Rom 13:9 (innefattas 1780).
bestå 'tillstå':... som mig förr känt hafva, om de vilja beståt . . tillstå det . . . Apg 26:5 (lemna mig thet witsord 1780).
beställa 'ombesörja, ställa i ordning': Då jag nu beställt hafver
Samma strävan utmärkte som nämnt också provöversättningen
1780. För att belysa hur långt man redan under kommissionens
första decennium nådde i moderniserande riktning anför jag i förteckningarna nedan 1780 års ordval inom parentes.
Det bör understrykas, att de nedan anförda ersättningsorden i de flesta fall
möter redan i de tidigare provöversättningarna; med NU 1883 inflöt de emellertid för första gången i en officiellt antagen bibeltext.
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- . . . fullgjort detta Rom 15:28 (uträttat 1780).
... hvad besynnerligit gören 1? - hvad synnerligt . . . Matth 5:47.
beveka 'flytta, röra': och låta oss beveka och omföras af allahanda
lärdoms väder ... - ... som kastas och kringdrifvas ... Ef 4:14
(... drifwa ... 1780; icke såsom havets vågor drivas omkring av
vart vindkast i läran 1917).
byta 'dela, skifta': . . . de bytte hans kläder ... - . . . delade (äv.
1780) Luk 23:34 (1780 ersätter byta genomgående med dela).
och pilten vardt bodräng 'gosse': och drängen vardt helbregda
tad Matth 17:18 (hans son 1780).
elända 'främmande': jag förmanar eder såsom främmande och
elända - ... såsom gäster och främlingar 1 Petr 2:11.
förarga, om vilket för NT 1526 nya ord se ovan s. 5. hvilken som
förargar en af de små - ... förför en enda af ... Mark 9:42
(förleder 1780); ordet försvinner helt ur NT och ersätts med dels
förföra, dels taga anstöt. Också det vanliga förargelse ändras gärna, dels till förförelse, dels till anstöt, men Står dock kvar på några ställen, bl. a. i förargelseklippa). Redan i NT 1780 är de nästan genomgående utbytta.
förkasta 'förebrå': förkastade dem deras otro - förebrådde ... (äv.
1780) Mark 16:14.
förklara 'förhärliga'; detta särskilt i Johannesevangeliet viktiga ord
(grek. åode'), som flitigt togs i bruk i NT 1526 under inflytande från Luthers erklären men tidigare var ytterst sällsynt,
ersätts genomgående med förhärliga. Samtidigt utbyts det särskilt
i 2 Kor vanliga klarhet mot härlighet: Fader, förklara ditt namn
- Fader, förhärliga . . . (äv. 1780) Joh 12:28; Herrans klarhet
kringsken dem - . .. härlighet ... (äv. 1780) Luk 2:9.
förlåta 'förlita': du kallas en Jude, och förlåter dig på lagen förlitar . . . Rom 2:17 (förliter 1780).
förnumstig 'klok': att du hafver detta dolt för de visa och förnumstiga— . . . kloka (äv. 1780) Matth 11:25.
försaka 'förneka': skall du tre resor försaka mig - ... tre gånger
förneka mig (äv. 1780) Mark 14:30.
ganska 'mycket': När de sågo stjernona, vordo de ganska glade mycket glade Matth 2:10 (innerligen 1780).
herrskap 'herravälde': dem som vandra efter köttet ... och försmå
herrskapet - .. . förakta herradömet 2 Petr 2:10 (försmäda de
magtägande 1780).
klen 'liten': Frukta dig icke, du klene hjord - . . . lilla . . . Luk
12:32.
kreatur 'skapelse': Hvar nu någor är i Christo, så är han ett nytt

besynnerlig 'särskild' .

En

kreatur

en ny skapelse 2 Kor 5:17.

kräfta 'pansar': iklädde rättfärdighetcnes kräfveto - ... pansar Ef

6:14 (harnesk 1780).

... plågar ... (äv. 1780)
Mark 5:7. Bevarat endast Luk 6:18, i NT 1780 utbytt även där.
leva 'lämna'; ... lcfde han sina hustru sinom broder - . . . efterlemnade . . . Matth 22:25 (lemnades hustrun . . . 1780).
lustig 'lätt, behaglig, mild': mitt ok är lustigt - ... ljufligt Matth
11:30 (lindrigt 1780).
lärdom 'lära': ex. se ovan under beveka.
nattvard 'kvällsvard': när du gör middags måltid eller nattvard
en middags- eller aftonmåltid (äv. 1780) Luk 14:12; i och
med att ordet genom bibelns eget språkbruk blivit termen för kulthandlingen blev det oanvändbart i sin ursprungliga betydelse.
nädtorftig 'nödvändig': ett är nödtorftigt - nödvändigt (äv. 1780)
Luk 10:42.
paulun 'tält': och var deras handverk att göra paulun - ty de voro
tältmakare till yrket Apg 18:3 (woro till sitt handtwerk tältmakare 1780).
piga 'flicka': bar fram hans hufvud på ett fat, och fick pigone
och gaf det åt flickan Mark 6:28 (gaf Herodes dotter 1780).
plats 'plåga, möda, slit': han såg, att de hade plats med roende
han såg dem vara i nöd på färden Mark 6:48 (med möda kunde
styra båten 1780).
resenär 'krigare till häst': Görer redo ... sjutio resenärer . . . ryttare . . . (äv. 1780) Apg 23:23.
rolig 'lugn': vinlägger eder, att 1 ären rolige - att sätta eder ära i
att vara stilla (äv. 1780) 1 Tess 4:11.
rolighet 'lugn': Att vi lefve i mycken rolighet under dig - Att vi
genom dig hafva mycken frid Apg 24:3.
salkaktig 'skurkaktig, ond': Du skalkaktige tjenare
. . . ondc
Matth 18:32 (arge 1780).
skalkas 'vara (ondskefullt) övermodig': Kärleken skalkas intet förhäfver sig icke 1 Kor 13:4 (är långmodig 1780).
skicka 'förordna': jag skall skicka dig till en tjenare -... utse dig
Apg 26:16 (förordna 1780).
straf fa 'klandra': om din broder syndar dig emot, så gack, och straffa
honom emellan dig och honom allena - . . . tillrättavisa .
Matth 18:15.
tvivelaktig 'tvivlande': var icke tvifvelaktig utan trogen - blif icke
otrogen, utan trogen (1917: tvivla icke, utan tro) Joh 20:27.
underlig 'förunderlig, underbar': Af Herranom är detta skedt; och
är underligit för vår ögon - Af Herren har han blifvit detta,
kvälja 'plåga': att du icke qväl mig

5—StåI,le, Svenskt bibelspråk
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och är underbar i våra ögon Matth 21:42.
återvända 'upphöra, förgå': Kärleken vänder aldrig åter, ändock

Kärleken upphör aldrig; men
prophetiorna skola återvända17
profetiorna, de skola försvinna 1 Kor 13:8 (wänder alidrig åter
. skola the afskaffas 1780).
älsklig 'älskad': varer nu Guds efterföljare, såsom älskelig barn
.lskade barn Ef 5:1.
änteliga 'nödvändigtvis': Jag måste ju änteliga vara i Jerusalem i
den högtiden - . .. nödvändigt ... Apg 18:21 (utel. 1780).
ärlig 'ärad, aktad, ansedd': Joseph, bördig af den staden Arimathia,
. . . ansedd • . Mark 15:43 (hederlig 1780).
en ärlig Rådherre

1 de flesta fall försvann dessa ord - i anförda betydelser
-. helt och hållet ur texten (de citerade ställena är givetvis
bara enstaka exempel på ordens användning i den gamla
översättningen). Ändringarna berörde flera centrala begrepp,
t. ex. förarga, förklara, och ofta centrala ställen (se t. ex. under återvända och skalkas) och innebar att texten blev tydligare, samtidigt som en mängd ålderdomliga betydelsevarianter, som dittills haft sitt säkraste fäste i bibeln, nästan
helt försvann ur språket.
1 detta sammanhang kan nämnas, att det i NT 1526 nya
salighet (se ovan s. 8), som återger awxi'a lat. salus
'frälsning', i NU 1883 genomgående utbyttes mot frälsning.
Av någon annan art var de ord, som över huvud taget var
okända i det levande språket utanför bibeln. De ledde inte
läsaren fel; de ledde honom inte alls, annat än i den mån
textsammanhanget eller en sammansättningsled i ordet gjorde dess innebörd klar. Exempel ur det s. 106 ff anförda kap.
i Mattheus evangelium är vägskräppa 'ränsel' (v. 10), vedersaka 'förneka' (v. 33). Ofta är det fråga om lågtyska lånord, som var moderna vid 1500-talets början och utanför bibelspråket försvunnit efter några sekler, men det gäller också gamla inhemska ord, som blott bevarats i ålderdomliga
dialekter. Några exempel:
17

Lydelsen infördes i kyrkobibeln först 1703 (1541: Kärleken tröttas
icke). Den möter dock redan i NT 1550, där införd efter Lutherbibeln 1546 (se Thors 1968, s. 126).
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... funnit för godt ... (äv.
1780) Rom 15:27.
(låta) betäma '(låta) vara i fred': Låter betämma barnen - Låten
barnen vara Matth 19:14 (låter blifwa barnen 1780).
. . låta
beveva 'snärja': de ... hafva åter bevefvat sig deruti
sig insnärjas 2 Petr 2:20 (inwekla sig 1780).
härd 'skuldra': lägga människomen på härdarna - på menniskornas skuldror (äv. 1780) Matth 23:4.
omsyss '(förgäves,) för intet' att jag predikar Christi Evangelium,
och gör det fri omsyss - ... för intet (äv. 1780) 1 Kor 9:18.
resig tyg 'beridna krigare': talet på det resig tyget var mång sinom
tusende tusend .....ytteriets härskaror . . . Upp 9:16 (manskap till häst 1780).
tom 'tid, tillfälle': 1 mågen hafva tom till fasto - . . . ledighet
(äv. 1780) 1 Kor 7:5.
trug 'hot': Saulus hade ännu i sinnet trug och slag emot Herrans
andades ännu hot och mord ... (äv. 1780) Apg 9:1.
Lärjungar
törning 'kamp' ...1 . . . stoden en stor törning i bedröfvelsen
- . .. uthärdaden mycken lidandets kamp Hebr 10:32 (måste
kämpa med mycket lidande 1780).

beleva 'besluta': de liafva så belefvat

Ändringarna låg för båda dessa grupper helt i linje med

1773 års instruktion för bibelkommissionen. Däremot är det
tvivelaktigt, om detsamma gäller en mängd ålderdomliga
ord, som alltjämt måste ha varit begripliga för många läsare,
dels därför att de var bildade av välbekant språkstoff och i
sitt sammanhang fullt entydiga, dels därför att de förekom i
högre stillägen även utanför bibelspråket, t. ex. i det nedan
citerade Matth kap. 10 bespörjer - ändrat till utforsken
mottager
(v. il); dädan - derifrån (v. 11); anammar
've;
vitterligit
(v. 14, 40, 41) ; lönligit - hemligt (v. 26)
terligt' (v. 26) - kändt; Förstar

höfdingar (v. 18).

Samtliga utom det sistnämnda är ändrade även i NT 1780.
Några andra exempel på ord av detta slag, som försvinner
ur NT:
dväljas - dröja; stanna; vistas Luk 1:21, Apg 12:19; 25:14, 1 Kor
16:7 (dröja; uppehålla sig; förtöva 1780).

fatabur - förråd Matth 12:35; 13:52, Luk 6:45 (förrådskainmare
1780).

fjättrar - fotbojor Mark 5:4, Luk 8:29.
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/uivor - förråd; gods; skattkammare; skatt; rikedom Matth 2:11,

Apg 2:45; 0:27; 2 Kor 4:7, Kol 2:3, Hebr 8:2; 11:26 (skänker;
gods o. egendomar; skattkammare; skatt (er); gåvor 1780).
härifrån. Mycket vanligt (utbyts oftast äv. 1780).
hädan
begynte själas - var döende Luk 8:42 (låg på sitt ytsjrila.s
tersta 1780).
slik - sådan, dylik Mark 13:19, Apg 19:25, 2 Kor 1:10 (omskrivcs
i 1780 med: idel . . . hwars like; hithörande; så stor).
tidende - rykte (äv. 1780) Apg 11:22; båro tidenden - berättade
det Luk 8:34 (utspridde thet 1780).
(för)töva 10 fall - (för)dröja (7), vistas (2), ligga över (uppehålla sig, dröja, vara, förbliva, ligga över 1780).
varifrån (mycket vanligt; utbyts oftast äv. 1780).
vadan
... gunst 1 Tim 5:2 1.
vidd - gör intet efter veld
örlig, örliga — krig, strid, strida Matth 24:6, Mark 13:7, Luk 14:31;
21:9, Jak 4:1, 2, Upp 12:17 (utbyts vanligen äv. 1780: orolighet,
strid(ande), kriga, gå i fält).

Alderdomligt klingande ord som bjuda kan ändras till be/alla (så gärna äv. 1780), stallbroder till kamrat osv. - man
tycks inte ha varit särskilt ömsint om den gamla högtidliga
ordskatten, även om många ord fick stå kvar på viktiga och
välbekanta ställen. Å andra sidan synes man ibland ha funnit den gamla översättningens ordval alltför vardagligt eller
åtminstone dess stilvärde förskjutet i mindre lycklig riktning,
t. ex. i det s. 106 ff. anförda kap. Matth 10 de borttappada
får
. . . förlorade . . . (v. 6), borttappa sitt lif - mista.
(v. 39), hudflänga - gissla (v. 17), krankhet - bräcklighet (v. 1), hardt när - nära (v. 7).
Säkert är att man avlägsnade en mängd suggestiva, färgstarka, folkliga ord, som i 1500-talets Sverige hade varit helt
alldagliga och av vilka många ännu levde ett friskt liv ute i
bygderna eller fanns kvar i fasta vändningar. Några ytterligare exempel på vardagliga, ålderdomliga eller dialektala
ord av skilda klangfärger, som i NU 1883 utbyttes mot
andra:
boleri - skörlefnad (mycket vanligt).
bolstad - landtgård Joh 4:5 (ort 1780).
boting - bohag Matth 12:29, Luk 17:31 (bohag(sting) 1780).
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brådstörfa sig - störta sig Matth 8:32, Mark 5:13, Luk 8:33 (om
svinhjorden som de orena andarna tar i besittning och som störtar utför stupet ner i sjön).
dågse 'duglig' - skicklig (äv. 1780) 2 Kor 2:16.
enträten 'envis, enträgen, påstridig'
partisinnad; som vill tvista
Rom 2:8, 1 Kor 11:16.
fly 'ge, skaffa': att de skulle fly honom en båt för folket skull att en båt skulle vara i beredskap åt honom Mark 3:9 (. . . hålla
en båt honom till handa 1780); likn. t. ex. Luk 18:5, 22:4 (ändrade äv. 1780).
få 'ge, räcka, lämna': ... mån han få honom en scorpion - icke
gifver han väl honom en skorpion (hän. 1780) Luk 11:12; även
t.ex. Luk 4:17; 20:9; 24:30,42 (äv. 1780), Apg 15:30 (öfver-,
framlemna; 1780 (af)lemna). Jfr även under piga ovan s. 61.
(på) hinsidon - på andra sidan (äv. 1780). Vanligt.
hönsgäld: om aftonen eller midnattstid eller i hönsgälden eller om
morgonen - ... hanegället ... Mark 13:35 (när hanen gal
1780).
klint: ledde honom ut öfverst på klinten af berget
... ända till
branten af . . . Luk 4:29 (upp till spitsen af 1780).
resor: skall du tre resor neka mig - . . . gånger . . . Mycket vanligt,
utbytt äv. 1780.
skälva, skälvosot, skälvosjuka - feber. Flerstädes (hetsig, sjukdom
o. hikn. 1780).
snack: Ondt snack förkränker goda seder - Dåligt umgänge förderfvar . . . 1 Kor 15:33.
stenör: somt föll på stenören - ... stengrunden Matth 13:5, 20,
Mark 4:5, 16 (stenig grund 1780).
trätobroder
vederdeloman (äv. 1780) Matth 5:25, Luk 12:58,
18:3.
vögamot 'vägmöte, vägskäl'
funno folan bunden för do••rene vid
vägamotet
... vid porten ute på gatan Mark 11:4 (utanför
dörren wid vägen 1780).

Som framgår av de anförda utbytesorden har man med
NU 1883 godtagit den vårdade bruksprosan - riktmärke
även för kommitténs första översättning, NT 1780 - i bibelns språk. Ord som berätta och bestört, främmande för reformatorernas översättning, togs flitigt i bruk i NT 1780 och
likaså 1883, och vid omskrivningar av de gamla bibliska ordalagen tvekade man inte inför exempelvis mcd afseendc på,
anordna, anordning, anständig, befogad, föranleda, ombe-
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trodd etc. Bakom förändringarna i ordförrådet skymtar man

huvudprincipen att med tillgängliga, allmänt bekanta och
godtagna språkliga tillgångar ge en så trogen översättning
som möjligt, dock med en viss pietet för den gamla översättningen, avsevärt större i 1780 års text. Normalupplagan
1883 kännetecknas av en kärv redbarhet, som glans- och
flärdiöst låter innehållet tala för sig självt.

Med NU 1883 uppstod en situation som var helt ny i det
svenska bibelspråkets historia. Den gamla översättningen, i
allt väsentligt identisk med Gustav Vasas bibel 1541, var alltjämt den officiella kyrkobibeln, men den nya var godkänd
för bruk i kyrka och skola. Man hade sålunda under en period, 1883-1917, i praktiken en "kyrkobibel" och en "folkbibel". Den senare togs flitigt i bruk i skolorna, och begreppet "bibelspråk" kom nu att rymma språkformen även i
denna bibelöversättning. Den var också utgångspunkt för bibelkommissionens fortsatta arbete, som ju ledde till en bibeltext, avsedd att fylla båda funktionerna. NT 1917 bör alltså
jämföras dels med "gamla översättningen", dels med NU
1883, med den förra i sin egenskap av kyrkobibel, med den
senare i egenskap av en text för skolor och enskilt bruk. De
stundom mycket kritiska omdömena om ordvalet i NT 1917
grundar sig i regel på en jämförelse med den gamla bibeln,
och kritikerna är naturligtvis i sin fulla rätt att på kyrkobibeln lägga denna måttstock. Men genombrottet, den grundläggande förnyelsen av ordförrådet i bibelspråkct i vidare
betydelse måste tillskrivas NU 1883.18 NT 1917 uppvisar
emellertid även i jämförelse med denna vissa särdrag i ordvalet, som sammanhänger med de grundläggande principer-

av de exempel som hos Cederschiöld 1919, s. 2ff., Eideni
1923, s. 120 f., Lindqvist 1950, s. 104, Liridbiom 1955, s. 10 ff., Nyberg 1966, s. 95 ff. anförs på hur den gamla bibelöversittnirigens
ordförråd förnyats i NT 1917 återfinns redan i NU 1883.
38

iia för den Tegnérska kommissionens arbete.19
Vägledande för språket i 1917 års översättning var de två
principer, som sammanfattats så: "samtidigt med att denna
bibelöversättning medvetet beflitar sig om en verklig bibelstil, önskar den uttrycka sig så som man gör i naturligt, nutida svenskt talspråk".2°
1 begreppet bibelstil ligger "dels den särskilda strävan att
bevara ett verkligt levande samband med den äldre bibeltraditionen i fråga om språk och stil, dels den allmännare strävan efter en viss högtidlighet och värdighet i uttryckssättet".
För ordvalet innebär detta "en förkärlek för gamla, ja något
ålderdomliga, men ej föråldrade, ord. Så vitt ske kan, undviker man att gå utanför den gamla kyrkobibelns ordskatt",2'
men det inskärpes att "denna förkärlek för en viss ålderdomlighet i ordvalet under inga förhållanden får drivas så långt,
att den nya bibelöversättningen skulle tillerkännas rätt att
upptaga även sådana ord som för en vanlig nutida läsare äro
fullständigt, eller så gott som fullständigt, obegripliga... Såsom evangeliska kristna måste vi bestämt hålla på att bibeln
göres tillgänglig för envar, så att inga onödiga hinder resas
för hans begripande av dess innehåll".22
Den andra principen innebär att man strävar efter "ett naturligt, men på samma gång bildat, svenskt talspråk, sådant
det talas i nutiden. Svenskt skall språket vara, icke hebraiserande eller greciserande eller germaniserande (dvs. Lutheraniserande). Naturligt och klart skall det vara, icke uppstyltat eller invecklat. Bildat skall det vara, icke bekymmerslöst
ovårdat, ologiskt eller vulgärt. Talspråk skall det vara - och
detta är det ej minst viktiga - icke skrivbordsspråk."23
19 Dessa principer förelåg redan färdiga och tillämpade i NU 1907
och NT 1912, varom se B. Olsson 19681 s. 467 ff. Framställningen
nedan utgår dock från NT 1917.
20 Eiderrs 1923, s. 115.
21 A. a. s. 124.
22 A.a. s. 118.
A. a. s. 127.
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De båda principerna är vad ordförrådet beträffar icke lätta att förena: en högtidlig, värdig bibelstil har svårt att få
sitt behov tillgodosett inom ramen för det naturliga, levande,
bildade talspråkets ordtillgångar. 1 stort sett har man också
sökt lösa problemet så, att man sökt tillfredsställa bibelstilens
krav genom ordval, medan man sökt att motsvara talspråkets
genom att efterlikna dess syntax och i viss mån ta dess mindre betydelsebärande formord i bruk.
Vad gäller önskemålet att göra bibeln tillgänglig för envar
genom att avlägsna sådana ålderdomliga ord, som blivit oförståeliga eller missvisande, kunde man tillgodogöra sig bibelkommissionens tidigare resultat i NU 1883, vilka nästan genomgående godtogs (såsom ränsel, livklädnad, klok och menlös för vägskräppa, kjortel, snäll och enfalclig i det s. 108 anförda Matth 10, v. 10 och 16). Och dessa strävanden fullföljdes; man ersatte t. ex. ganska med det riktiga 'mycket'
(grek. Älav, aqx5åa) på de ställen som lämnats orörda i
1883 års text (Matth 4:8, Mark 8:1, 16:4, Luk 23:8), likvisserligen med för visso ("visi kvarstående fall
som
serligen är du Guds son" Matth 14:33, likaså Rom 3:29), fåfäng med sysslolös ("stående fåfänge på torget" Matth 20:3,
6), bekväm med skickad ("Ingen som... ser tillbaka är beqväm till Guds rike" Luk 9:62), usel med ömkansvärd ("så
äro vi de uslaste af alla menniskor" 1 Kor 15:19), vansklighet med förgängelse ("skapelsen har blifvit underkastad
vanskligheten" Rom 8:20) osv.
Men man gick ganska långt också i fråga om ord som visserligen var ålderdomliga, men som tillhörde högre stil även
utanför bibelspråket och som knappast kunde anses ha varit
obegripliga. Avsikten var att tillgodose kravet att bibeln skulle vara "tillgänglig för envar". Ur NT försvinner sålunda utöver de ord av detta slag som avlägsnats redan i 1883 års
text, bland dem det vanliga anamma 'mottaga', t. ex. följande:24
124

För de följande ordförteckningarna jfr också de ovan s. 66 not 18
nämnda exempelsamlingarna.

1,2

antvarda (GVB) ofta överantvarda)

vanl. överlämna (ex. se
s. 108f. Matth 10:17, 19, 21).
(det) begav (sig)
(det) hände (över 50 ställen).
dejlig (bruket inskränkt redan 1883) - vacker Hebr 11:23.
djärvas (bruket inskränkt redan 1883) - drista sig t. ex. Apg 5:13.
endels
en del av Rom 11:25; ett styckverk (vi förstå endels och
profetera endels - vår kunskap är ett styckverk och vårt profeterande är ett styckverk) 1 Kor 13:9, 10, 12.
fa'vitsk, i fåvitsko
oförståndig Matth 7:26; 25:2, 3, 8; efter dårars sätt o. dyl. 2 Kor kap. 11 o. 12 passim.
genstörtig: du ... genstörtiga släkte - ... vrånga 1883, 1917 Luk
9:41; det . . . genstörtiga folket - ... gensträviga 1883, 1917
Rom 10:21; genstörtiga 1541, 1883
olydiga 1917 Tit 1:10,
likn. 1:6.
granneligen (endast Luk 15:8 kvar i 1883) - noga Luk 15:8.
helbregda (ett 40-tal ställen i 1883) - frisk (vanligast), botad,
hulpen; i NT 1917 finns ordet endast i sammansättningen helbregdagörelse 1 Kor 12:9, 28, 30, som ej använts i de äldre översättningarna.
hugsvala, hugsvalelse (ett 20-tal ställen)
hugna, trösta; hugnad,
tröst (att Hugsvalaren i Joh 14-16, på detta ställe med traditioner från Birgitta och Vadstenapostillorna, ersatts med Hjälparen
beror på att detta bättre återger grundtextens mening).25
kid - killing Luk 15:29.
lykta - sluta, tala till slut o. likn. Matth 7:28, 19:1, 13:53, 26:1,
Gal 3:3.
ovanefter - ovanifrån Joh 3:31; 8:23, Fil 3:14, Jak 1:17; 3:15, 17.
pilt - gosse t. ex. Matth 17:18, Mark 9:24.
saker (starkt inskränkt redan 1883) - skyldig Jak 2:10; varder saker på Herrens lekamen - försyndar sig på 1 Kor 11:27.
samka - samla Rom 2:5.
skepelse - skepnad Mark 12:16, Luk 3:22, Fil 2:6, 7.
sötebrödsdag, -högtid - det osyrade brödets högtid, t. ex. Matth
26:17, Mark 14:1.
tacknämlig (bruket inskränkt redan 1883) —till välsignelse Ef 4:29.
täckelig - välbehaglig Fil 4:18, Hebr 13:21, omskr. Apg 10:35 om ordstammen, som var den gängse i Vadstenalitteraturen, se
ovan s. 9. 1 vår nuvarande bibel återstår endast täckas i Gal
1:16, Fil 4:18, Hebr 11:5, 6.
vare eder veterligt - mån 1 veta Apg 2:14, 4:10, 13:38, 28:28.

Eidein 1923, s. 101 f.

nmj

förbarma sig, ömka sig.
varkunna sig (ett 10-tal ställen)
vädjobana - tävlingsbana 1 Kor 9:24.
Av hithörande ord är det - jämfört med NT 1883 väsentligen endast antvarda, det begav sig, fåvitsk, hel bregda,
hugsvala och varkunna sig som haft en högre frekvens och

vilkas försvinnande ur NT:s text innebar en mer kännbar uttunning av det gamla bibliska ordförrådet. Andra ålderdomligare ord har också märkbart minskat i antal, men inte helt
försvunnit. Man märker hur strävan efter att underlätta förståelsen bryter sig mot önskan att upprätthålla sambandet
med en levande bibeltradition. Ofta löser man svårigheten
så, att den äldre lydelsen bibehålls på kända och ofta citerade
bibelställen. Sålunda finns båda 'förkunna' kvar endast i
julevangeliet "Se, jag bådar eder en stor glädje", grift 'grav'
bara Matth 23:29, där den grek. texten kräver synonymer
(1 skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter), och hela 'bota', som mist stödet
av heibregda, är endast bevarat på fem ställen. Det i GVB
och även NU 1883 ganska vanliga näpsa bibehålls huvudsakligen då det har opersonliga objekt (vinden, sjön, febern,
olydnad Matth 8:26, Mark 4:39, Luk 4:39; 8:24, 2 Kor
10:6; även Jud 9), rädas endast i parallellverserna Matth
8:6, Mark 4:40 (Jesus stillar stormen) samt 1 Joh 4:18, liksom räddhåga nu bara möter i 1 Joh 4:18 och Hebr 12:28
- de ersätts med frukta och fruktan (jfr ovan s. 6). Liknande gäller täckas (se strax ovan under täckelig). Beträffande a°tel, som redan i ordförteckningen i Karl XII:s bibel
1703 räknades till "mörka" ord, får de båda kraven var sitt:
det bibehålls i Matth 24:28 "Där åteln är, dit skola rovfåglama församla sig", men byts ut i Luk 17:37: "Där den döda
kroppen är . .
Till moderniseringen av stilläget bidrog också kraftigt att
det gamla hjälpverbet varda, som bibehållits i NU 1883 och
som dels hade en ålderdomlig klang, dels (i imperf. sing.)
tillhörde uppsvenskt och stockholmskt vardagsspråk ("han
vart frisk"), nu utbyttes mot det stilistiskt neutrala bliva.
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1 många fall, kanske även ett och annat av de ovan anförda, kan man vara oviss om, huruvida ett ord avlägsnats därför att det ansetts alltför ålderdomligt eller om det helt enkelt råkat försvinna vid en omarbetning. Ord som instunda,
nödtorft, tvehågsen, vank och åthävor, som alla försvann ur
NT:s text, kan i varje fall inte ha bedömts som svårbegripliga. Några har väl också fallit offer för den strävan efter
språklig konsekvens som i så hög grad kännetecknar NT
1917. Denna gynnar visserligen främst det ålderdomliga ordförrådet (se vidare nedan) men kan också inkräkta på det.
Medan NU 1883 ännu bevarade rester av refonnationsbiblamas växling mellan å ena sidan spörja, spörsmål, å den
andra fråga (subst. och verb), genomför man i NT 1917 helt
det senare (det förra blott i det spordes 'man fick veta' I\4ark
2:1).
1 detta sammanhang kan också nämnas, att NT 1917 helt
avlägsnar de i GVB och NU 1883 vanliga förtap pas, förtappad, förtappelse, som ersätts med framförallt förlorad, fördärv - de avlägsnade orden stod såtillvida närmare grek.
texten, som de liksom åndÅAviw och årmdÄeia var bildade till
en och samma verbstam.
Stilöverväganden har utan tvivel spelat en stor roll för ordvalet - det "bildade talspråket" fick som norm visserligen
stå tillbaka för bibelstilens krav, men det fanns i bakgrunden
och kunde göra sig gällande, närhelst orden icke helt och
fullt fyllde dessa. Ålderdomlig klang och betydelse i förening
med lägre stilvärde kan ha varit motiv till att man avlägsnade ord som kindpust, kindpusta, hudflänga (starkt decimerat
redan 1883), krank (krankhct bevarat blott i citat Matth
8:17), ök, träck. Uppenbar är denna strävan när det gäller
ord ur sexualsfären. Den gamla översättningens boleri, horen, sköraktighet, skörhet hade i 1883 års text ersatts med
skörlefnad, och bolare med horkari, medan bor stod kvar.
Alla dessa ord försvann 1917 och ersattes med äktenskapsbrott, äktenskapsbrytare, otukt, otukt iga människor. Eideni
kommenterar utrensningen av bor etc. "1 äldre tider voro de
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ifrågavarande uttrycken de allmänt gängse beteckningarna
för saken och verkade därför då ingalunda så fula och vulgära såsom ord. De bland hyfsat folk numera brukliga uttrycken äktenskapsbrott, begå äktenskapsbrott återgiva den
sakliga innebörden fullständigt träffande, utan att verka
tarvliga".2° Man gick ganska långt: förbud försvann helt ur
texten och ersattes med vändningar, innehållande omskuren,27 och vara havande byttes mot bliva moder Rom 9:10,
Gal 4:27; det behölls dock på de flesta ställen. Eidem förklarar: "Enbart ur texttrohetens synpunkt skulle måhända någon kunna tycka att översättarna i en del fall gått för långt i
finkänslighet. Men i betraktande av bibelns användning och
betydelse för oss, torde man få säga att detta drag i vår nya
bibelsvenska, om jag så får uttrycka mig, ej är utan sitt berättigande".28
1 detta sammanhang kan nämnas att ordet helvete nu försvinner nr NT. Som motsvarighet till grundtextens 1-lades
hade det redan i NU 1883 ersatts med dödsriket (någon
gång avgrunden), och på återstående ställen, där det återgav grundtextens Gehenna, utbyttes det mot detta ord. Här
behöver man inte räkna med någon annan drivkraft än
strävan efter en riktigare översättning; de nya lydelserna
återger distinktare originalets mening.
Motviljan mot "skrivbordsspråk" riktar sig framför allt
mot de nyheter, som infördes 1883. Så utmönstrades gärna
sakproseord av typen anordna etc. (se ovan s. 65). Det 1883
flitigt brukade (taga) anstöt, motsv. grek. axa'våaÄov,
xavåa2t'w, den gamla översättningens förarga (s), förargelse ersätts framförallt med (bliva till en) stötesten, komma
på fall (av 24 anstöt i 1883 bibehålls blott ett, 2 Kor 6:3).
Strävan efter "verklig bibelstil" har som nämnt haft mycA. a. s. 123.
Så hade (frånsett Gal 6:15 o(h Kol 3:11) skett även i NT 1780,
där ordet sålunda är betydligt sällsyntare in NU 1883. Oni likartade
ändringar i NT 1780 se vidare B. Olsson 1968, s, 382 f.
28 A. a. s. 122.
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ket stor betydelse för ordvalei i NT 1917. Som både Eidcm
och Lindbiom kraftigt understryker,25 har man målmedvetet
sökt att bibehålla biheltraditionen i en mängd fall, där samtidens språk kunde erbjuda lättfunna, vardagliga synollymer: man bevarar ord som liane, ole, ljunga, ljungeld,

tordön, krigsman, hövitsman, vin gårdsman, åkerman, byggningsman, örta gård, örtagdrdsmästare, begabba, skrymtare,
slem vinning och även endriiktig, hugna(d), nödga, styggelse,
vedermöda osv. Särskilt märks vissa vanliga begrepp, för vilka man g e n o m g å e n d e väljer den ålderdomligare synonymen, fastän den i samtidens språk gängse skulle ha varit
fullt användbar: begynna, begynnelse (ej börja, början; undantag Apg 11:4 "Då begynte Petrus från början"), tillstädja (ej tillåta), förgäta (ej glömma), afton (ej kväll). Här
upprätthålls traditionen från GVB; man går längre än 1883,
i vilken text ett 10-tal börja(n) och lika många tillåta (delvis
svarande mot GVB:s låta) insmugit sig. 1 samma riktning
verkar, att man genomför blygas med uteslutande av skämmas (som fanns både i GVB och 1883), och att bef alla i
1883 ofta byts mot bjuda (i överensstämmelse med GVB).
Det 1883 avlägsnade hädan återkommer, men i annan funktion och på ett enda ställe, inledningen till Simeons lovsång
Luk 2:29 "Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid";
såväl GVB som NU 1883 har blott "fara i frid" - tillägget
är karakteristiskt för den nya bibelöversättningens stilsträvan.
Som ett belysande exempel på denna strävan att skapa ett stämningsbärande stilläge genom utvidgat bruk av det ärvda bibliska ordförrådet kan nämnas verbet undfå. Det lånades ganska tidigt från
tyskan (entfan, nu empfangen) och var vid 1500-talets början vanligt i vardagssvenskan i betydelsen 'ta emot'. Det togs också flitigt i
bruk i NT 1541: man undfår 'tar emot (som gäster), välkomnar'
t. ex. apostlarna på deras resor osv. (omkr. 25 belägg), men man
kan också undfå 'ta emot (som gåva, genom nåd, "ovanefter")' den
helige Ande, kunskap, nåd, löfte etc. (omkr. 20 belägg). Den förra
betydelsen, som ju var helt profan, försvann ganska snart ur språket,
den senare höll sig kvar, främst med bibelns och andaktsböckernas
29

Eidem 1923, s. 117 f., Lindbiom 1955, s. 20 ff.
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hjälp. 1 NT 1780 behölls ordet bara i ett lO-tal fall och man lägger
till några nya, samtliga i den senare betydelsen. NU 1883, pietetsfullare än NT 1780, använde det något mera (ett 20-tal fall, aldrig
med personobjekt). Men NT 1917 utvidgar bruket starkt, alltid i
den andliga betydelsen, sammanlagt närmare ett 60-tal fall med en
rik objektsflora (främst Ande och nåd, men vidare insegel, ämbete,
arvslott, kunskap, tröst, lön etc.), i regel svarande mot få i de äldre
översättningarna. 1 paret få:undfå kommer alltså förstavelsen und
att bli bärare av en betydelse 'ovanifrån, av nåd' o. dyl., vilket ju
icke möter något hinder så länge ord och begrepp är tillräckligt viktiga och levande för att ordet skall kunna fylla sin uppgift som konventionellt tecken. Men det tål inte vid att komma så långt i periferin av språkerfarenheten, att läsaren måste söka ledning i själva
ordets byggnad: und associeras då obönhörligt med undan, och ord.
par som gå:undgå; komma:undkomma; fly:undfly inställer sig som
de närmaste och vanligaste mönstren.

När man av ett eller annat skäl - vanligen för att göra
texten lättillgängligare - avlägsnat ålderdomliga ord, har
man också uppenbart bemödat sig att i stället välja ur den
gamla bibeltextens eget förråd, som hugna, drista sig, hul.
pen, fa°kunnig. Och när man gått utanför detta har man gärna valt ord ur samma stilskikt, - ofta ursprungliga lånord
som tagits i bruk i diktning, vältalighet och religiös förkunnelse, såsom armod, beskära, dana, förläna, himlaljus,
of örtänkt, rådslut, ävlan och förbindelser som betagas av
häpnad, vara stadd i bön, skenfagert tal, föra en (hövisk)
vandel. Ett nytt och mycket vanligt ord i NT 1917 är vara
ståndak tig, ståndaktighet som bättre än de äldre versionernas
vara tålmodig, tålamod återger grek. to4ue'vw, s5no.iov. Från
teologiskt språk införs i bibeln termerna helbregdagörelse,
rätt färdig görelse, begrepp som i bibeln tidigare uttryckts
med ordfogningar; nya sammansättningar, skapade med bibelns ordskatt, är t. ex. kroppshydda, kraftgärningar och laggärningar.
De långa och tunga sammansättningarna av typen förståndsvisshet, härlighetskropp, förnedringskropp, härlighetshopp, Kristus-bedrövelse, luttringseld, na'deshhrlighet, uppenbart bildade efter mönster hemmahörande i tyskt teologspråk, utgör ett nytt inslag i svenskt
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bihelspråk.° Särskilt Påfallande och stilbärandc - bl. a. därför att
orden bildar rytmiska figurer, lämpade för mässande tonfall - är
sammanställningar vilkas förleder är ahstrakter på -cisc, redan dessa
ofta flerledarle: fördämeiscdom, rättf ärdiggöreisedom, stänkeisebiod,
välsigneisegåva, otkoreise-rådslu t.

Den lätt arkaiserande stilsträvan är mycket påtaglig och
leder till ett i stort sett enhetligt stilläge. Den bibliska världens människor, miljöer och handlingar framträder i en egen
språkdräkt, vars mönster till stor del är ärvcla. Ganska sällan
möter man en beteckning som bryter sig ut ur denna miljö
och leder tanken till en därifrån skild nutid, t. ex. "Då borde
du också hava satt in mina penningar i en bank" Matth
25:27 (NU 1883: "Du borde då hafva satt in mina penningar hos vexlarena"; likn. Luk 19:23), eller det i Apg
vanliga kasern, som illa passar den bibliska härordningens
krigsman, Isövitsman och krigsöverste. En saklig juridisk
klang har motpart, med vilket man ersatt 1883 års vederdeloman, som avlöst trätobroder i NT 1541 - redan Olaus
Petri talar dock i sin postilla (1528) om "mootpart eller trätobroder". Att man i ordvalet skyggade för det "skrivbordsspråk" som man ansåg känneteckna 1883 års text hindrade
naturligtvis inte att man i bibeltexten tog normalproseord
som påvisa, påstå, innebära, utgöra i bruk. Av talspråk som
då icke skulle ha varit fullt godtagbart i vårdat skriftspråk
finns i ordförrådet intet spår i 1917 års översättning.
Särskilt intresse erbjuder de ord, främst adverb och konjunktioner, som bekräftar, negerar, utvidgar och inskränker
innehållet i en sats eller som över huvud ställer ett uttryckt
innehåll i relation till ett annat, t. ex. adverb som det nuvarande svenska talspråkets inte, också, bara, säkert, kanske,
därför osv. Språket erbjuder här en mängd stilbärande synonymer, och valet mellan dessa blir därför viktigt för hela
textens stilläge. 1 en förkunnande och argumenterande text
som Nya testamentet kan detta val bli avgörande.
Reformationsbiblarna synes här ha använt samtidens van° Jfr Wifstrand 1943, s. 86 ff.
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liga tillgångar, tillhörande ett stilistiskt mellanläge, utan någon särpräglad klang, utökade med vissa färska lånord, såsom nämligen (varom närmare nedan) och rena översättningsprodukter som bort det (se strax nedan). En dcl av
dem, såsom visserligen 'förvisso' och gans, ganska 'mycket',
förändrade betydelse och måste så småningom avlägsnas ur
texten (se ovan). Men de flesta ändrade blott stilvärde: ord
som ock, allenast, sammalunda undanträngdes i det profana
språket helt eller delvis av synonymer, varvid de själva på
grund av sin användning i bibelspråket efter hand fick en
mer eller mindre högtidlig, ålderdomlig klang.
Vid 1800-talets slut rådde här en tydlig stilskillnad mellaii
bibelns språk och andra stilarter. Sålunda användes för talspråkets inte, bara, också i bibeln nästan uteslutande icke,
allenast, ock, medan det vårdade profana skriftspråket huvudsakligen hade uppsättningen icke/ej; endast/blott; även!
också (ock). NU 1883 och NT 1917 bibehöll den gamla
översättningens bruk av icke och allenast (ej möter huvudsakligen i förbindelsen ej heller; blott och endast är mycket
sällsynta) men gick i fråga om ock skilda vägar, karakteristiska för deras stilsträvanden. NU 1883 - liksom tidigare
provöversättningen 1780 - tog upp det vårdade skriftspråkets även, från vilket NT 1917 helt tog avstånd och i stället
utnyttjade det för talspråk och ledigt skriftspråk gemensamma också och därjämte det konservativa skriftspråkets högtidliga järn väl,31' som i den gamla översättningen och NU
1883 spelat en mycket undanskymd roll. En statistik över de
fyra ordens förekomst i Lukas evangelium i de tre översättningarna kan belysa förhållandet:

ock
även
också
jämväl

NT 1541

NU 1883 NT 1917

114
-

59
49
1

" Jfr Kinnander 1962, s. 192.
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49
41
11

Siffrorna visar hur NT 1917 söker att dels bevara den värdiga stilen genom att i stor utsträckning bibehålla ock och
variera med nyheten jämväl, dels ge texten en talspråklig
prägel genom flitigt bruk av också. För 'bara' dominerar helt
den ärvda, värdiga synonymdn. Belysande är, att när man i
förtydligande syfte sätter in ett ord för detta begrepp, utan
motsvarighet såväl i grekiskan som i de tidigare översättningarna, väljer man vanligen allenast, t. ex. i Lukas evangelium: "skulle han icke allenast riva sönder den nya manteln" 5:36, "så bliver han allenast sin mästare lik" 6:40, "de
tro allenast till en tid" 8:13, "men allenast ett är nödvändigt"
10:42, "han skall bliva straffad med allenast få slag" 12:48,
"är det allenast få som bliva frälsta?" 13:23 (men "vore den
ock blott såsom ett senapskorn" 17:6, "Vi äro blott ringa
tjänare; vi hava endast gjort vad vi voro pliktiga att göra"
17:10). Adverbet allenast blir vanligare i 1917 års översättning än någonsin tidigare. 1 samma riktning verkar bruket
av fastnmer, som var helt främmande för den gamla översättningen och mycket sparsamt utnyttjades i 1883 års text. Det
används framförallt för att skärpa en motsats, som i grekiskan uttrycks med det mjukare å2,Åcj och i tidigare översättningar återges med ett däremot svarande utan, t. ex. 2
Kor 6:4 'Fastmer vilja vi . . . bevisa OSS11311. Det särpräglade bort det, som motsvarar den starka grekiska negationen
tim) yvocro och huvudsakligen är begränsat till Romarbrevet, infördes redan i NT 1526 som en icke helt lycklig översättning av Vulgatas absit och förblev starkt bundet till bihelspråket. Det bibehölls pietetsfullt i 1541, 1883 och 1917
års texter, och i den senare infördes det även i Apg 10:14,
11:8, med nästan ordleksartad verkan (Petri syn: linneduken
som sänks från himlen med "krälande djur och himmelens
fåglar. Jag hörde ock en röst säga till mig: 'Stå upp, Petrus,
31"Andra

fall: Luk 12:51, 17:8, Joh 8:49, Apg 15:11, Rom 4:20,
12:20, Ef 5:18, 1 Thess 5:15, 1 Tim 2:12, 4:12 - i Rom 7:21 utan
motsvarighet vare sig i grek. eller i tidigare översättningar.
6--Ståhle, Svenskt bibelspråk

...
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slakta och ät.' Men jag svarade: 'Bort det ... "; grek. har
'ingalunda').
här jtrjåai
Också andra för GVB utmärkande adverb bibehålls i 1917
års text eller ersätts i varje fall så sällan med andra, mindre
stilbundna synonymer, att helhetsintrycket av hög ålderdomlig stil står kvar. Det i GVB mycket vanliga sam malunda bevaras eller utbytes i ett mindre antal fall mot likaså, likaledes, på samma sätt. För att uttrycka möjlighet tas till äventyrs
i bruk i ungefär samma utsträckning som i GVB och NU
1883, medan kanhända, kanske och möjligen spelar obetydliga roller. 1 större utsträckning har man varierat uttrycken
för de grek. ov 'alltså' och åta xo&ro 'därför', som ofta,
gärna förenade med en uppmaning, avslutar och sammanfattar centrala delar i Jesu förkunnelse: "Därför, den som upphäver. . .", "Fördenskull skall en man...", "Så varen då icke
lika dem . . .". Reformationsbiblarna använde här nästan
genomgående Ther före och För then skuld, och dessa bibehölls i stort sett 1883 (derföre, fördenskull). En översikt
över ställena i Mattheusevangeliet kan belysa fördelningen
av de vanligaste synonymerna på de tre texterna:

därför
fördenskull
alltså
så ... nu,så... då
o.likn.

GVB

1883

1917

20
13

25
12
2

17
7
12

5

4

6

De 7 exempel på fördenskull i NT 1917 har alla bibehålhts från den gamla översättningen. De flesta är ofta citerade
Jesusord: Bedjen fördenskull skördens herre ... 9: 38, Varen
fördenskull listiga såsom ormar ... 10:16, Fördenskull skall
en man övergiva sin fader och sin moder... 19:5, Vaken fördenskull . . . 24:42, 25:13, Gån fördenskull ut ... 28:19.
Kanske inte så mycket på grund av frekvensen som av användningen i de enskilda fallen har därigenom fördenskull
78

i denna funktion och syntaktiska ställning - fått ett
bibliskt stilvärde.
Också tids- och rumsadverb i högre stilläge bibehålls gärna, t. ex. allestädes, och andra av samma slag, gamla i språket men nya i bibeln, tas i bruk, t. ex. allt framgent, omsider.
Denna betydande del av NT:s ordforråd bör sålunda ha
givit 1917 års bibelläsare det avsedda värdiga och högtidliga
intrycket; redan omfånget och betoningsförhållandena i ord
som allenast, järn väl, fastmer, förde nskull, sammalunda har
gjort dem lämpliga för liturgisk läsning. De står i skarp kontrast mot de adverb, som lika ymnigt eller ännu ymnigare
tas i bruk för att göra texten lättillgänglig och tydlig, nämligen de trycksvaga "småorden" med motiverande, vidareförande och sammanfattande uppgift, främst så, då, nu, ja, ju,
nämligen, ofta kombinerade med varandra, så - ju, så
nu, så
då. Alla dessa finns redan i NT 1526 och GVB
1541, rikligare än i NU 1883, men NT 1917 tar dem i bruk
i en utsträckning och funktion, som från början väckte uppseende och föranledde stark kritik.32
En fast förankring i det gamla bibelspråket har det Så nu som redan i NT 1526, särskilt i epistlarna, efter Luthers
mönster (So - nun) togs i bruk när en framställning mynnar ut i en slutsats eller uppmaning, t. ex. i den gamla översättningen: Så äre vi nu sändningabod ... 2 Kor 5:20
(Luther: So sind wir nun Botschafften.. ), Så förmanar jag
nu... 1 Tim 2:1 (Luther: So ermahne ich nun.. .), Så äre
vi nu, kära bröder, icke tjenstaqvinnones söner utan dens
frios Gal 4:3 1, kapitlets slutvers (Luther: So sind wir nun,
lieben Brijder ... ), Så döder nu edra lemmar, som på jordene
äro Kol 3:5 (Luther: So tödtet nun eure Glieder ... ). 1
epistlarna möter denna förbindelse på mer än ett 50-tal ställen, stundom i kapitlens inledning och avslutning, och det är
naturligt, att den efter att i mer än fyrahundra år ha nått
lyssnare och läsare från predikstolar och vid husandakter fått
en särskild, om än nernött stilprägel. Man vill gärna tänka
Ännu vanligare var de i NT 1907; se B. Olsson 1968, s. 478 f.
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sig, att det inledande så för Luther och 1 500-talets svenska
bibelöversättare varit energiskt, tryckstarkt, sammanfattande,
jämställt med fördenskuli, därför, liksom att nu haft mer av
sin egentliga tidsbetydelse. Detta bekräftas av bruket i evangelierna, där så... nu huvudsakligen möter i förkunnelsen
och står vid presens eller imperativ: Så skolen 1 nu icke /iafva
omsorg ... Matth 6:31, Så vaker nu alltid, och beder
Luk 21:36, medan så ... då hör hemma i den berättande
framställningen och står vid imperfektum: Så förstodo de då,
att han icke hade budit dem . . . Matth 16:12, Så togo de då
Jesu lekainen ... Joh 19:40 (mycket få undantag, t. ex.
"episkt" nu Joh 11:54). Men så, nu, då är föga omfångsrika
ord och står annars mycket ofta trycksvagt, som fyllnadspartiklar med uttunnad betydelse, vilket lockar fram en läsning
med matt stigande, resignerad rytm, "Så äre vi nu sändningabod . . ." med fyra trycksvaga ord i nieningens början,
en sucksam förmaning, där avsikten varit en eggande uppfordran: 'Därför är vii denna stund . .
Den kärvt texttrogna NU 1883 utmönstrade en mängd av
nu och använde i stället således, sålunda,
epistlarnas Så
därför, fördenskull, alltså. De flesta av dessa ändringar godtogs i NT 1917 (där man dock oftast införde alltså), även
om man stundom återgick till GVB:s lydelser och även förde in nya av liknande slag, framförallt Så ... då; frekvensen
av så ... nu, så . . . då är inte bara i NT 1883 utan också i
NT 1917 vida mindre än i den gamla översättningen. Men
det finns en karakteristisk skillnad i användningen. Medan
GVB använder Så ... nu i evangeliernas förkunnelse och i
epistlarna, men Så ... då i evangeliernas berättelser, är de i
NT 1917 bara synonyma varianter. De har för översättarna
uppenbart haft den färglösa, suddiga betydelse som är förenad med deras trycksvaga funktion: så bliver då vart träd
som icke bär god frukt avhugget och kastat i elden Matth
3:10, Så är nu var skriftlärd, som har blivit en lärjunge för
himmelriket, lik en husbonde som ... Matth 13:52, Så mottagen då henne i Herran ... Rom 16:2, Så trösten nu var-

andra 1 Tess 4:18. Detta gör Så ... då mindre användbart
i den berättande framställning, där det ursprungligen hört
hemma; det kan, om det läses fel, åt den bistra epiken ge ett
stänk av elegi, en sentimental biklang: Så tog då Pilatus Jesus och lät gissla honom; Så kommo då krigs7nännen och slogo sönder den förstes ben ... Joh 19:1; 32.
Med det mycket kritiserade ju
som i 1917 års text är så
vanligt, att den enligt H. S. Nyberg vid sitt framträdande
fick namnet "ju-bibeln" - förhåller det sig på annat sätt. 1
NT 1541 möter ett drygt 50-tal ju, de flesta övertagna från
NT 1526 och omkr, hälften svarande mot ja eller je hos
Luther. Det reformationstida bibelspråkets ju har emellertid ofta kvar de äldre, under 1500-talet ännu fullt levande
betydelserna 'alltid; sannerligen; nödvändigtvis; åtminstone'
o. dyl., varför ordet trots sin ganska rikliga förekomst inte
alls ger texten någon vädjande eller tvekande klang. 1 NU
1883 avlägsnades alla ju med föråldrad betydelse och dessutom inte så få med den försvagade, och ordet bibehölls bara
på ett fåtal ställen, såsom Matth 12:28 (Luk 11:20), Joh
8:42; 18:36, Rom 11:18, Gal 3:15, 29. 1 NT 1917 avlägsnades ju också från några av dessa, och bara ett par ställen har
obruten ju-tradition från 1526, såsom Matth 12:28 (med
parallell Luk 11:20), ". . . så har ju Guds rike kommit till
eder" (Luther je) och Joh 8:42 "Vore Gud eder fader, så
älskaden 1 ju mig". Ett ju kan också återinföras i NT 1917.
"Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komina; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!" Matth 18:7 låter som ett utslag av 1917 års stilvilja
men är i själva verket ett arv från den gamla översättningen,
"... ty förargelse måste ju komma ...", Luther "Es muss ja
Ärgernis kommen". NU 1883 saknar här ju. Likn. Joh 14:28,
Rom 4:9, 1 Kor 11:19, 2 Kor 10:14.
Detta sparsamma arv har i NT 1917 givit en rik avkastning. Ordet är här mer än sex gånger så vanligt som i NT
1526 och 1541. Det står vanligen i repliker, gärna i hänvändelser till GT, "Det är ju skrivet . . ." o. dyl., och Paulus får
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ofta ta det i bruk i påminnelser och vädj anden till sina adressater, "1 veten ju . .". 1 Jesu förkunnelse är det inte sällsynt. En uppfattning om ordets vanlighet och funktion i de
centrala partierna ger förekomsterna i Mattheusevangeliets
Jesusord i NT 1917 under jämförelse med NU 1883:
1917

1883

5:12 Glädjens och fröj den eder,
ty eder lön är stor i himmelen.
Så förföljde man ju ock profetema, som voro före eder

i himmelen; ty sammalunda
bafva de förföljt .

5:45 Älsken edra ovänner, och
bedjen för dem som förfölja
eder, och varen så eder himmelske Faders barn; han låter
ju sin sol gå upp över både onda
och goda

ty han låter sin sol gå upp
öfver onda och goda

6:8 Men i edra böner skolen 1
icke hopa tomma ord såsom
hedningarna ... Så varen då
icke lika dem; eder Fader vet
ju vad 1 behöven, förrän 1 bedjen honom

ty eder Fader vet .

6:32 Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: 'Vad
skola vi äta?' . . . Efter allt detta söka ju hedningarna

Ty allt detta (GVB sådant) söka hedningarne .

11:8 Varför var det 1 gingen ut
i öknen 7 ...Var det för att se
en människa klädd i fina kläder?
De som bära fina kläder, dem
finnen 1 ju i konungapalatsen,

Hvad gingen 1 ut i öknen till
att se? ... Månne en menniska,
klädd i fina kläder? Se, de som
bära fina kläder äro i konungahusen.

11:26 Jag prisar dig, Fader
för att du väl har dolt detta för
de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga. Ja,
Fader; så har ju varit ditt behag

Ja, Fader; ty så har Varit behagligt för dig

12:4 ... huru de åto skådebröden, fastän det ju varken för

... skådebröden, hvilka det icke
var lofligt för honom att äta, ej
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honom eller för dem som följde
honom var lovligt att äta sådant
bröd

heller för dem som voro med
honom

[12:28 Om det åter är med
Guds Ande som jag driver ut de
onda andarna, så har ju Guds
rike kommit till eder]

[Men om jag utdrifver de onde
andarne med Guds Ande, så
har ju Guds rike kommit till
eder]

12:34 1 huggormars avföda, huru skullen 1 kunna tala något
gott, då 1 själva ären onda? Vad
hjärtat är fullt av, det talar ju
munnen.

1 huggormars afföda, huru kunnen 1 tala något godt, då 1 ären
onde? Ty hvaraf hjertat är fullt,
deraf talar munnen.

13:27 (ur liknelsen om ogräset)
Herre, du sådde ju god säd i
din åker; varifrån har den då
fått ogräs?

Herre, sådde du icke god säd i
din åker? Hvarifrån har han då
ogräs?

18:7 Förförelser måste ju komma (se ovan)

Ty förförelserna måste komma

22:43 Huru kan då David
kalla honom 'herre'? Han säger ju: 'Herren sade till min
herre . .

Huru kan då David ... kalla
honom herre, sägande:

26:11 De fattiga haven 1 ju alltid ibland eder, men mig haven
1 icke alltid

Ty de fattiga hafven 1

NU 1883 kan här i regel anses ha den stilistiskt hållbarare
lydelsen. Dess ty är rent och utan biklanger, medan ju närmast är en synonym till 'förstås, naturligtvis, som bekant' och
gärna ger ett intryck av att talaren hyser ett ögonblicks tvekan inför en tänkt invändning, som han skyndar sig att avfärda som orimlig, eller att han känner en lätt oro att lyssnaren inte riktigt inser sammanhanget eller inte har nödiga
kunskaper. Ordet har ett stänk av tvivel, som är helt oförenligt med grundtexten.33 Den täta förekomsten beror sannolikt
33
Dess betydelsenyanser belyses utförligt av H. S. Nyberg (1966,
s. 125 ff.), med en rik exempelsamling på mindre lycklig användning av ju i NT 1917.
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på att översättarna här amer sig ha funnit en välkommen talspråklig motsvarighet till den skriftspråkliga ty-konstruktionen och att man strävat efter att mjukt binda samman tankeleden. Följden blir emellertid, att meningarna ofta därigenom förlorar sin egenskap av sentens, sin allmängiltighet; de
kan inte oförändrade lyftas ur sitt sammanhang. Då mister
ju sin sammanbindande funktion, och effekten blir densamma, som om man till ett kärnfullt ordspråk fogar orden "som
bekant". Ordspråket i Matth 12:34 lever alltjämt enbart i
1883 års lydelse "Varav hjärtat är fullt, därav talar munnen", medan den talföra formuleringen i 1917, "Vad hjärtat
är fullt av, det talar ju munnen" är okänd och aldrig lär
kunna göra sig gällande. Och hur många vet, att vår kyrkobibel förslappat ordet "han låter sin sol gå upp över onda
och goda" genom att förse det med såväl ju som bicie?
Nämligen är från början ett rent skriftspråksord, som synes ha införts i svenskan samtidigt med reformationsbiblarna.34 Det kom till riklig användning i NT 1526, oftast som
motsvarighet till Luthers nämlich. Det har där samma funktion som alltjämt är dess viktigaste i svenskt skriftspråk, att
inleda en förklarande apposition ("Wij haffwe en Fadher,
nemligh Gud" Joh 8:41). 1 NT 1541 förekommer det 39
gånger, alltid i denna ställning, dock mest i epistlarna, där
dess förklarande, kommenterande egenskap kommer väl till
pass - i evangelierna möter det endast 4 gånger (i berättelse Luk 8:2, i den orene andens mun Luk 4:34 och i ordskif te
mellan Jesus och fariseerna Joh 5:45; 8:41). 1 NT 1917 är
dess funktion helt förändrad. Bara 4 av de 35 ställena i epistlama har bevarat nämligen från den gamla översättningen
(Rom 7:4; 8:17, 1 Petr 1:9, Jak 4:3), och även om några
tillkommit (t. ex. 1 Kor 5:7, redan 1883) är det tydligt att
man sökt undvika den appositionella ställningen, sannolikt
beroende på den principiella motviljan mot "skrivbordsord".
Däremot har ordet flitigt tagits i bruk som satsadverbial, i
' Utförligare om ordets förekomst i reformationstidens bibelöversättningar hos Sjögren 1949, s. 31 f.
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ställning omedelbart efter predikatet ("Det var nämligen
så ..."); tydligen har det här känts mer godtagbart som
"bildat talspråk". 1 evangelierna blir detta språk evangelisternas eget; ordet möter där huvudsakligen i de förklaringar
som de ger för att läsaren skall förstå ordens och händelsernas bakgrund och innebörd. Några exempel:
De ville nämligen få något att anklaga honom för Matth 12:10;
likn. Luk 6:7, 11:54.
Han visste nämligen att det var av avund som man hade dragit
Jesus inför rätta Matth 27:18; likn. Mark 15:10.
De hade ju nämligen sagt att han var besatt av en oren ande
Mark 3:30.
Jesus skulle nämligen just säga till honom Mark 5:8.
Och strax stod flickan upp och begynte gå omkring (hon var
nämligen tolv år gammal) Mark 5:42.
(Om Petrus vid Jesu förklaring:) Han visste nämligen icke vad
han skulle säga; så stor var deras förskräckele Mark 9:6; likn. Luk
9:33.
Men när de sågo upp, fingo de se att stenen redan var bortvältrad. Den var nämligen mycket stor Mark 16:4.
Jesus skulle nämligen just bjuda den orene anden att fara ut ur
mannen Luk 8:29.
Där voro nämligen vid pass fem tusen män Luk 9:14.
De fruktade nämligen för folket Luk 22:2.
Jesus visste nämligen från begynnelsen vilka de voro som icke
trodde Joh 6:64.
Det var nämligen så, att icke ens han bröder trodde på honom
Joh 7:5.
Han visste nämligen vem det var som skulle förråda honom Joh
13:11.

1 direkt tal är det sällsynt. 1 Jesu mun hörs det bara en
gång, med obruten tradition från Luther över NT 1526,
1541 och 1883:
Ve eder, 1 skriftlärde och fariséer ... som underlåten det som är
viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten!
Matth 23:23.

1 övrigt endast i enstaka repliker:
De tre vise männen: "Var är den nyfödde judakonungen? Vi
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hava nämligen sett hans stjärna i östern .....Matth 2:2. Johannes
Döparen: "Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud
giver nämligen icke Anden efter mått." Joh 3:34. Lärjungarna till
den uppståndne Jesus, på vägen till Emaus: "Det som har skett med
Jesus från Nasaret . . . huru nämligen våra överstepräster och rådsherrar hava utlämnat honom till att dömas till döden . . ." Luk
24:20.

Lärjungarna använder det sålunda liksom Jesus i den från
den gamla översättningen kända funktionen, de enda exemplen härpå i evangelierna i NT 1917.
Den gamla översättningen och NU 1883 har (frånsett
Matth 23:23) andra formuleringar, vanligen med ty; översättarna av 1917 års text har i nämligen funnit ytterligare ett
sätt att variera den vanliga ty-konstruktionen, men de har
undvikit att lägga ordet i Jesu egen mun och förbehållit det
dem som förkunnat och förklarat hans lära och liv. Men
även här har det en stilkaraktär som är långt avlägsen från
grekiskans neutrala yd e och sven.skans ty. Med sitt påträngande omfång och sitt angeläget klarhetsskapande ärende ger det åt evangelisternas framställningar, som i grekiskan visar så stora stilistiska skiftningar, en enhetlig och för
originalen helt främmande klang, färgad av ordets svenska
stilmiljö, av H. S. Nyberg beskriven så: "ett ord för katedem, även för ämbetsmannen, experten, utredaren, det
byråkratiska skrivbordet i allmänhet".35
Av konjunktionerna är de bisatsinledande särskilt rikt differentierade, och valet mellan synonymer är viktigt för stilläget. 1 Gustav Vasas bibel hade dessa konjunktioner i stort
sett en vardaglig, föga stilbunden karaktär. 1 den mån de
avvek från det samtida kanslispråket anslöt de sig av allt att
döma till det talade språket. Även Lutherbibeln hade sin betydelse som allmän förebild (jfr om at, på thet ovan s. 16 f.),
om än inte genomgripande. Under de följande århundradena undergick denna del av språksystemet stora förändringar
i skriftspråket, i det att åtskilliga av de gamla konjunktionerNyberg 1966, s. 125.

na (ofta enkla relationspartiklar och satsinledande prepositioner) i vissa funktioner trängdes undan och ersattes av
andra, nya eller gamla, de senare ofta i nyförvärvad betydelse. En huvudlinje är att skriftspråkets konjunktioner efter
latinets förebild ordnas i ett antal fasta kategorier, som tydligt angav bisatsens art och dess relation till den närmast
dverordnade satsen. Några exempel på sådana skiftningar
och förskjutningar, dels tids-, dels stilbetingade:SG
tror på Ljuset, att 1 må blifva Ljusets barn Joh 12:36 - at 1780,
på det att 1883, så att 1 bliven 1917 (isa, Vulg. ut, L auf dass).
de stå . . . i gatohörnen och bedja, att de skola blifva sedde
Matth 6:5 - på thet 1780, på det att 1883, för att 1917 (6'xw,
Vulg. ut, L auf dass).
den tid kommer, att ... Joh 4:21
tå 1780, då 1883, 1917
(&rs, Vulg. quando, L dass).
Det sade han icke, att honom vårdade något om de fattiga; utan
förty han var en tjuf Joh 12:6
af ömhet för ... utan emedan
1780, derföre, att ... utan derföre, att 1883, 1917 (Os3X än
åL%' är, Vulg. non quia, sed quia, L nicht, das er ... sondern er
war).
Din broder är kommen; och din fader lät slakta den gödda kaifven, att han hafver honom helbregda igen Luk 15:27 - emedan
1780, derföre at 1883, då nu din fader 1917 (än, Vulg. quia, L
dass).
och som han begynte sjunka... Matth 14:30 - som 1780, då
1883, då han nu 1917 (grek. har participkonstr., Vulg. cum, L
huvudsats).
Och vid han talade Luk 11:37 - Under thet 1780, 1883, under
det att 1917 (grek. prep.konstr., Vulg. cum, L Da).
Och vid han sådde Luk 8:5 - tå 1780, då 1883, när 1917 (grek.
prcp.-konstr., Vulg. dum, L in dem).
Efter det Jesus var trötter Joh 4:6 - emedan 1780, 1883, eftersom nu 1917 (grek. Vulg. part.-konstr., L Da nu).
Efter du gör Rom 2:1 - emedan 1780, 1883, eftersom 1917
(grek., Vulg. huvudsatskonstr., L syntemal).
Medan vi öre icke under lagen Rom 6:15 - emedan 1780,
36

Först anförs lydelsen i "gamla översättningen", Warholins upplaga 1888, som oförändrat bevarar konjunktionsbruket alltifrån
GVB 1541. - Påfallande är att den gamla översättningens att
mycket ofta och i alla sina funktioner svarar mot Luthers dass.
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1883, eftersom 1917 (5t, quoniam, L die weil).
Ändock han gjorde så mång tekn för dem Joh 12:37 - ehuru
1780, 1883, fastän 1917 (grek. part.-konstr., VuIg. cum, L ob er
wohi).

Ändå de Guds rättviso veta Rom 1:32 - oaktadt 1780, fastän
1883, 1917 (grek. part.-konstr., Vuig. cum, L die weil).
Hvar nu någrom bland eder fattas visdom Jak 1:5 - Är någon
ibland eder som 1780, Men om någon 1883, 1917 (grek. Ei åii tt,
Vulg. Si quis, L So aber).

Exemplen är tillfälligt valda men kan ändå sägas belysa
tendensen. För t. ex. kausal resp. koncessiv betydelse är
n o r m a 1-konjunktionerna i GVB 1541 efter (thet) och
ändock, i NT 1780 och NU 1883 emedan och ehuru, i NT
1917 eftersom och fastän. NU 1883 följde liksom tidigare
provöversättn ingen 1780 reglerna för det korrekta skriftspråket. Detta låg helt i linje med den tegnfrska kommissionens
krav på tydlighet, men stred mot dess strävan efter ett folkligt, naturligt språk. 1 1917 års översättning utrensades
"skrivbordsorden" emedan, enär och ehuru till förmån för
eftersom, därför att och fastän, gemensamma för talspråk
och ledigt skriftspråk. Hur man sökte förena tydlighets- och
ledighetskraven framgår av Eidems redogörelse för principerna för användningen av att: "Enbart att förekommer i
1917 års bibel aldrig brukat finalt eller konsekutivt, utan
det heter alltid för att (resp. på det att) eller så att. Denna
åtgärd tjänar såväl tydlighetens som det talade språkets intressen".37 Man ålade sig härvid att göra en distinktion som
ofta icke rymdes i den grekiska textens lya, vilket - liksom
den gamla bibelns att - kunde ha på samma gång final och
konsekutiv innebörd (jfr citatet ur Joh 12:36 ovan: att
1541, på det att 1883, så att 1917).
Avvikelserna från denna princip är få. Mest iögonenfallande är på det att, vilket emellertid är starkt inskränkt i
jämförelse med 1541 och 1883 års bibeltexter. Det har dels
bibehållits i vissa centrala Kristusord, t. ex. Matth 7:1, Joh
3:16, dels tagits i bruk för att undvika stötande upprepning
Eidem 1923, s. 138.
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av för (bedjen för varandra, på det att
Jak 5:16, för att
vittna om ljuset, på det att ... Joh 1:7, minst ett tiotal
ställen) . 38 Alldenstund förekommer endast i Luk 1:1, i den
periodformade inledningen till evangeliet, och i Apg 15:24
som inledning till apostlarnas skrivelse till bröderna i Antiokia, i båda fallen uppenbart valt av stilistiska skäl (med
det officiella brevspråkets "arenga" som förebild). Ordet var
helt främmande för den gamla översättningen (det enda
fallet i NT 1526, Matth 25:45, avlägsnades i NT 1541) och
förekom i 1883 års text likaledes två gånger, ehuru i andra,
stilistiskt mindre motiverade sammanhang. Mer överraskande är bruket av såframt, ett tiotal fall, alla utan motsvarigheter i 1541 och 1883 års texter, av vilka den senare dock
uppvisar två belägg, ehuru i andra sammanhang; 1917 års
text är sålunda på den punkten mer "skrivbordsmässig".
Över huvud var det inom denna del av ordförrådet som
kommissionen lyckades bäst i att genomföra ett eller ett par
av sina stiideal utan att inkräkta på något av de andra. De
mer betydelsebärande orden, substantiv, adjektiv och verb
och därjämte många adverb valdes i regel efter principen att
förena tydlighet med traditionellt bibliskt stilvärde, men
många var helt främmande för ledigt, naturligt talspråk.
Andra adverb, främst "småord", var förtydligande och talspråkliga, men de togs i bruk med en frekvens och i uppgifter som var främmande för "verklig bibelstil". Eftersom de
inte hade någon grammatisk uppgift kunde de avlägsnas
utan risk för meningsbyggnaden, och den stilistiska vinst som
gärna blev följden av ett sådant experiment gav kritiken välkomna argument mot den nya bibelstilen. Men de underordriande konjunktionerna, grammatiskt nödvändiga, lyckades
man verkligen (frånsett på det att) ge ett naturligt, mjukt,
undanhållet tonfall, dock tillräckligt distinkt för att de rätt
skulle kunna fylla sin uppgift att sätta ett underordnat satsinnehåll i riktig relation till ett överordnat.
88 Andra principer, som dock icke tycks ha haft större betydelse för

texten i NT, redovisas av Eidem, a. st.
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Ordböjning
Vad beträffar ordböjningen, som på grund av sin ålderdomlighet alltid varit en av de mest omstridda punkterna i översättningsdebatten, segrade i NU 1883 den meningsriktning
som ett århundrade tidigare hade lyckats sätta sin prägel
på provöversättningen 1780, och riormalupplagans fornilära
är i stort sett densamma som i samtidens vårdade skriftspråk.
åtminstone vad gäller vissa ordformer
Men kampen hade
- pågått in i det sista: former som gack, statt upp, menniskones hade uteslutits 1873 och införts igen 1877 för att
åter utgallras ur den till slut godkända texten 1883.° För
substantiv- och adjektivböjningens vidkommande innebar
denna modernisering och sekularisering en enorm förändring
i stilläget. För verbböjningen blev den mindre kännbar.
Denna hade redan under 1500-talet stått i bättre överensstämmelse med skriftspråket i övrigt, och t. ex. den gamla
böjningstypen vi hafvom/hafve, 1 haf ren, de haf va var ända
in på 1800-talet gemensam för bibelspråket och den högre
litterära stilen. Den förenklades nu till överensstämmelse
med oklanderligt, om än lätt konservativt skriftspråk: vi, de
haf va, 1 hafven, Imperativformerna, som spelar en så viktig
roll i de partier, som innehåller den centrala kristna förkunnelsen, hade i det gamla bibelspråket ändelsen -er (-r) i
2 pers. plur.: Läter barnen komma till mig och förmener
dem icke; Bereder Herrans väg; Klapper, och eder skall
upplåtas; går ifrå mig, 1 ogerningsmän; Kommer till mig, 1
alle... Denna ändelse, som hade vunnit insteg i svenska
språket under 1400-talet, ägde vid tiden för tillkomsten av
Gustav Vasas bibel knappast någon utpräglad stilkiang och
var vanlig även i det profana språket. Den fortsatta utvecklingen gynnade emellertid det fornärvda -en i världslig diktning och vältalighet, varvid -er kom att begränsas till det
religiösa språket och det uppstod en tydlig stilskillnad mellan
de båda ändelserna (jfr Malmströms "Ödmjuker er!" med
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Geijers "Viken, tidens flyktiga minnen!"). 1 1883 års text
infördes -en: Kommen till mig. En obetydligare roll spelade 1 pers. imper. -om. Den möter huvudsakligen i Låtom
oss . . ., där emellertid den gamla översättningen i regel haft
det riktigare läter oss ..., lät oss
Dc män som fick i uppdrag att revidera 1883 års text fann
i stort sett dess nya forrnlära överensstämma med sitt eget
stilideal, och NT 1917 bibehåller den, lätt anpassad efter de
förändringar som skriftspråket genomgått under den mellanliggande perioden (de onde andarne—de onda andarna).
På en punkt skedde en mycket lätt stilistisk nedtoning: miperativformen låtom inskränktes till religiösa och etiska
uppmaningar: Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar
Rom 13:12; även Hebr 10:22, 24 (men däremot: kom,
låt oss dräpa honom, så få vi hans arv Matth 21:38; 1883:.
låtom oss . . .). Såväl imperativen kommen som 1 kommen
bibehölls; deras stilkiang hade under de gångna decennierna
höjts därigenom att de blivit sällsyntare i det profana språket och huvudsakligen begränsats till retorik, högstämd lyrik och religiöst språk. De var väl förenliga med den värdiga
och högtidliga språkdräkt som var ett av kommitténs strävanden, och kompromisslösningar som 1 hava, ni hava, el.
ni haven skulle utan tvivel för samtida bibelläsare ha tett sig
som outhärdliga stilbrott, liksom ni har skulle ha varit otänkbart. Den språkliga situationen uteslöt varje möjlighet att
på denna tidpunkt här gå det lediga, naturliga talspråket
till mötes.
Syntax
Också i fråga om syntaxen fullföljde NU 1883 tendenserna
från provöversättningen 1780. Den är i stort sett densamma
som i samtidens vårdade skriftspråk. Man avlägsnade bl. a.
de germaniserande dragen i den gamla översättningen,
främst typen de fariseer 'fariseerna' och slutställningen av
verbet i bisatser, båda numera utpräglat bibliska konstruktioner, helt främmande för naturlig prosa. Detsamma gäl91

ler avvikelserna i huvuclsatsorclföljdcn, bl .a. typen och svarade han, som nu väsentligen var begränsad till affärsbrev
och mycket torr sakprosa och otänkbar i exempelvis litterär
framställning. De fall av typen varder kommande som i NT
1541 hade lämnats orörda från NT 1526 ersattes med normal futurumkonstruktion, skall komma. Också andra syntaktiska typer av presensparticip upplöstes till överensstämmelse med svenska språkvanor, t. ex. gifvandes dem makt
Mark 6:7, ändrat till och gaf dem makt. Detta skedde dock
långt ifrån genomgående, vilket sammanhänger med att NU
1883 i princip var ordagrannare än tidigare här omtalade
översättningar. Också i syntaxen sökte man att nära följa
den grekiska textens lydelse, och inte sällan påträffar man
därför en participkonstruktion, kalkerad på grekiskan, där
texterna från 1526, 1541, 1780 och 1917 alla har finit verb,
t. ex. predikande bättringens dop och bekännande sina synder (övriga: predikade och bekände). 1 NT 1917 upplöses
sedan samtliga presensparticip i satsfunktion utom på ett
enda ställe, missionsbefallningen Matth 28:19-20 "Gån
fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande
dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder", där man
på grund av ställets dogmatiska vikt i likhet med NU 1883
följer grekiskans konstruktion.40" NT 1526, 1541 och 1780
har här imperativ ("och döper . . . och lärer ...").
Denna syntaxtrogna hållning kom att få stor betydelse för
särskilt epistlarna, vilkas meningsbyggnad blev en annan än
i den gamla översättningen från 1541. Härtill bidrog också
de förändringar i bestånd och användning av skiljetecken,
som ägt rum under de mellanliggande århundradena. Som
redan framhållits (se ovan s. 29 f.) hade interpunktionen i
Gustav Vasas bibel en mer prosodisk än grammatisk motivering. 1 de följande bibelupplagorna, Gustaf Adolfs och
Karl XII:s biblar och de talrika nytrycken av dessa, bibehölls systemet i sina grunddrag, även om fler skiljetecken
°" Se härom Lindbiom 1955, s. 29 ff.

92

insattes och uppsättningen utökades mccl kolon och semikolon (snedstrecket fick efter hand vika för huvudsakligen
komma). Dessa nya skiljetecken hade emellertid efter tidens
bruk, ärvt från humanistlatinska renässansutgåvor,
' likaledes
en mer prosodisk-förtydligande än grammatisk-logisk funktion. Också den syntaktiska byggnaden hade lämnats orörd
(frånsett att någon enstaka anakolut avlägsnades).
Under 1800-talets lopp stadgades emellertid i svenskt
skriftspråk det interpunktionssystem som bygger på grammatisk satsanalys efter latin-tyskt mönster och som ända
tills för några årtionden sedan var allenarådande i skolorna,
inte minst för att det bidrog till att inöva en fast meningsbyggnad. När 1883 års översättning tillämpar denna interpunktion och samtidigt nära följer den paulinska texten,
blir resultatet stundom en meningslängd, som måste ha tett
sig imponerande även för den tidens i detta avseende ganska
härdade läsare. Om man arrangerar 1883 års motsvarighet
till den ovan s. 29 f. anförda texten, 2 Tess 1 :3-10, på
samma sätt som förut, dvs, med ny rad efter varje skilje
tecken, och dessutom markerar underordnad sats med ett
stegs indragning av raden (sats som bryts av en inskjuten
bisats fortsätter i samma marginalläge som den påbörjats,
med ett "back" i marginalen som följd), kommer den att se
ut så här:
Vi äro pliktige att alltid tacka Gud för eder,
mina bröder,
såsom tillbörligt är,
för det att eder tro rikligen tillväxer,
och att den inbördes kärleken hos hvar och en af eder alla
öfverflödar,
så att vi sjelfva berömma oss af eder i Guds församlingar
för edert tålamod och eder tro i alla edra förföljelser och i
de bedröfvelser,
hvilka 1 uthärden,
såsom ett bevis på Guds rättfärdiga dom,
att 1 mån aktas värdige Guds rike,
för hvars skull 1 ock liden,
om det annars är rättfärdigt hos Gud att med bcdröfvel-

7—Stfhle, Svenskt bbe1språk

...
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se veclergälla dem som bedrofva eder,
och att gifva eder,
som bedröfvens,
vederqvickelse med oss,
när Herrenjesus varder uppenbar från himmelen med
sin makts änglar,
i eldslåga,
för att hämnas på dem som icke känna Gud och
icke lyda vår Herre Jesu Kristi evangelium,
hviika skola lida straff,
evigt förderf ifrån Herrens ansigte och från hans
kraf ts härlighet,
när han kommer för att på den dagen förisärligas
i sina heliga och beundras av alla dem som tro.
Ty vårt vittnesbörd till eder har blifvit trodt.
Avsnittet är sålunda här uppdelat i två meningar, en på 168 ord
och en på 8 ord. Den långa meningen börjar med en huvudsats som
följs av 15 bisatser (varav dock 3, i v. 6, 8, 10, är nödvändiga relativa bisatser och föga märkbara; de är icke heller markerade med
komma). Rytmen är helt sönderbruten; interpunktionen är med
några få undantag rent satsanalytisk och ger intet stöd för en rytmisk läsning. Det är icke en text för örat, utan för ögat och även
för tanken, i den mån tvånget att gå hand i hand med den grammatiska analysen underlättar dess gång.

Sådana meningar var helt oförenliga med de principer,
som var ledande för språkfonnen i 1917 års bibel, framförallt
syftet att bibeltexten skulle göras tillgänglig för envar och
syntaktiskt komma det lediga, vårdade talspråket nära. Uppställd på samma sätt som texten 1883 får 1917 års lydelse av
2 Tess 1 :3-1O följande utseende:
Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder,
käre bröder,
såsom tillbörligt är,
därför att eder tro så mäktigt tillväxer,
och den kärlek 1 haven till varandra mer och mer förökas
hos eder alla och hos envar av eder.
Därför kunna vi själva i Guds församlingar herömma oss av
eder,
i fråga om eder ståndaktighet och eder tro under alla cdra
förföljelser,
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och under de lidanden 1 måsten uthärda.
Sådant är ett vittnesbörd om att Guds dom bliver riittvis.
Så skolen 1 aktas värdiga Guds rike;
för dess skull är det ock som 1 liden.
Guds rättfärdighet kräver ju att de som vålla eder lidande fl
lidande till vedergällning,
men att 1 som utstån lidanden fån hugnad tillsammans med
oss,
när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin
makts änglar,
"i lågande eld",
och låter straffet drabba dem som icke känna Gud,
och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lycliga.
Dessa skola då bliva straffade med evigt fördärv,
bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet,
när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig
underbar i alla dem som hava kommit till tro;
ty det vittnesbörd vi hava framburit till eder haven 1 trott.
Så skall ske på den dagen.
Man har sålunda brutit ner den långa perioden och av den första
meningen i 1883 års text gjort sex. Genom bruk av semikolon i
verserna 5 och 10 har man dessutom fått fram ytterligare två syntaktiskt oberoende satser, grammatiskt likvärdiga med "mening".
Punkterna ger andrum åt den som läser högt och rådrum åt den
som läser tyst, och också den som blott lyssnar kan tack vara tätare
avslutningstonfall och längre pauser, som interpunktionen framtvingar, lättare ta till sig innehållet. Kommateringen är mindre
grammatisk än 1883 och delar texten i fraser av jämnare omfång,
även om fraseringen i smidighet, fasthet och kraft är underlägsen
GVB 1541. Detta sammanhänger givetvis i första hand med att
fraserna är längre, vilket i sin tur delvis är en följd av den utförlighet och ordrikedom, som kännetecknar 1917 - det anförda avsnittet består i GVB av 167 ord, i 1917 års text av 208.
På samma sätt förenklas t. ex. den långa meningen Ef 3:1-7,
som 1883 består av 131 ord och 12 bisatser, till fyra meningar, och
1 Kor 4-8, 1883 en mening, 80 ord och 7 bisatser, till tre meningar.

Men med det arbetssätt som kommissionen hade
att
utgå från 1883 års text, som mycket nära slöt sig till det
grekiska originalet - var det svårt att i meningsbyggnaden
förverkliga intentionerna om en folklig, direkt syntax. Även
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i 1917 års episteltexter finns åtskilliga meningar av imponerande längd och komplexitet.40 '
1 1917 års översättning är det som nämnt främst inom
syntaxen som kommissionens strävan att låta bibelordet
framträda i en enkel, naturlig, talet närstående språkdräkt
kommer till uttryck. 1 viss mån kan man här tala om en
återgång till de principer som måste ha föresvävat översättarna av NT 1526, men som i GVB 1541 övergavs till förmån för en fastare form,4 ' Bakom denna talspråkligare textgestalt i såväl 1526 som 1917 ligger det evangeliska kravet,
att bibeln skall bli var mans egendom. Men medan 1520talets översättare blott hade Luthers föredöme och sin egen
språkkänsla att följa, kunde man vid 1900-talets början hävda talspråkets rätt i bibeln med argument från tidens språkvetenskap.
Man bedömde Nya testamentets grekiska som ett enkelt,
folkligt språk, som stod det naturliga talet nära. Inom den
allmänna språkvetenskapen intog nu talspråket en rangplats
som det primära forskningsobjektet, och denna värdering
kom även att färga synen på språket i funktion: skriftspråket hade mycket att lära av det enkla, naturliga talet, särskilt
när det vände sig till en bred publik.
Det är inte utan intresse att NT 1526 och NT 1917 ibland
har samma omskrivande formulering, där de mellanliggande
översättningarna koncentrerar. Knappast är det fråga om
efterbildning i NT 1917; det är samma stilsträvan, som givit
liknande resultat. Några exempel:
1526: Om så wore ath någhor
menniskia worde becräctat vthaff
någhro misgerning.

1541: Om een meniskia råkadhe falla j någhon synd.

1917: om så händer att någon
ertappas med att begå en försyndelse Gal 6:1

1883: Om ock en menniska råkar falla i någon synd; grek.:
v8ono; gy
s'dv xai
rtvt

41 Se Ståhle 1970, s. 33 f.
41 Jfr Lindqvist 1941 a, s. xxvnt, xxx.
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1526: Sådant må tu biwdha och
lära.

1541: Sådant biudh och lär.

1917: Så skall du bjuda och
undervisa. 1 Tim 4:11

1883: Bjud och lär detta; grek.:
Haedyye2Äe Tavra xai åiåacre

Men det kan också förekomma, att den talspråkliga omskrivningen får stå kvar i NT 1541. Då inträder koncentrationen först i NT 1883 och kan också bibehållas i NT 1917:
1526 (=1541): är thet nw så
ath j som onde ären, kunnen
likawel geffwa idher barn godha
gåffwor. Matth 7:11

1883 (=1917): Om nu 1, som
ären onde, förstån att gifva edra
barn goda gåfvor; grek.: el ov'v
'om alltså ni

Liknande Matth 5:29, 30, 39, 10:13 (se nedan s. 108),
12:26, 18:8, 9.
Men NT 1917 kan naturligtvis också återgå till 1541, varvid NT 1883 blir den enda som intar en mer restriktiv hållning:
1526 (=1541): är thet nw så
ath liwset som är j tigh är
mörkt (1541: mörker), hwrw
stoort bliffwer thå mörkret
sielfft.

1883: Om nu ljuset, som är i
dig, är mörker, huru stort varder då icke mörkret?

1917: Är det nu så, att ljuset,
som du har i dig, är mörker,
huru djupt bliver då icke mörkret? Matth 6:23

grek.: el ov rd 99i5g Tå iv ooi exdro öyrtv, ni axj-rop lro'cov ordagrant: 'om därför ljuset i dig är
mörker, hur stort mörkret!'

Liknande Matth 24:48; med olika typer av omskrivningar
1541 (1526) och 1917: Matth 12:27, 28.
Någon gång kan en ganska vidlyftig omskrivning följa
med från 1526 ända fram till 1917. 1 Matth 16, där Jesus
uppmanar lärjungarna att ta sig till vara för fariseernas
surdeg, och dessa misstolkar hans ord som en förebråelse för
att deglömt att ta med sig bröd, heter det i grekiskan, v 11:
O? voeire 8rt o
79row eZxov uZv; ordagrant 'hur
n
förstår ni icke att jag icke talade med er om bröd?' ('förstår
ni icke, att jag icke talade med er om bröd?'). Alla fyra
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texterna lyder (med obetydliga variationer): Huru kommer
det (då) till, att 1 icke
Man skulle kunna karakterisera översättningarna så: NT
1526 har starka tendenser till talspråkliga omskrivningar,
NT 1541 koncentrerar i avsikt att göra texten "tätare" och
mer ägnad för gudstjänstbruk, NU 1883 koncentrerar ytterligare, men nu i syfte att ge en mot det grekiska originalet
trogen text. NT 1917 återupptar helhjärtat principerna från
1526, och översättarna är nu väl rustade att genomföra
dem: den ökade kunskapen om skillnaderna mellan tal- och
skriftspråk som var en följd av tidens forskningsinriktning,
underlättade att systematiskt införa talspråkliga och omskrivande varianter. 1 passivum föredras hjälpverkskonstruktionen av typen bliva överlämnad framför typen överlämnas: "1 stället för passiva former på -s väljes gärna ornskrivning med bliva, såsom man gör i det naturliga talspråket".42
Man föredrar att skilja partikel från verb, då så är möjligt
(många falska vittnen trädde fram, Matth 26:60; 1883:
framträdde): "den svenska kyrkobibeln av år 1917 [har]
genomgående strävat att i enlighet med talspråket använda
den fria formen i så stor utsträckning som möjligt"43 och
"man kan nog våga det påståendet att det ej finnes någon
annan svensk bok som har så jämförelsevis många fall av
upplösta verbformer".44 På samma sätt upplöser man relativa ord av den "tunga och ofolkliga" (Eidein) typen varav,
varmed (Vad hjärtat är fullt av ...; 1883: Hvaraf hjertat
42 Eidem 1923, s. 135. Jämfört med t. ex. NT 1780 och NU 1883,
vilka icke drog sig för att vid behov ta s-passivuln i bruk, innebär
detta på sitt sätt en återgång till reformationsbiblarna, i vilka den
gamla omskrivningen med varda spelade en mycket viktig roll,
eftersom den naturligt anslöt till den tyska förlagans konstruktioner med werden.
48 Eiclem---4.indblom---Lundberg 1944, s. vii; jfr också ovan s.
22.
44 Eidem 1923, s. 136. Se även Lindblom 1955, s. 31 f. Jfr också
Nyöversättning av Nya testamentet s. 54 f.
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Vidare utsättes i överensstämmelse med talär fullt ...)
språket alltid hjälpverbet hava i bisatser (när han hade gått,
ej när han gått), närmast i reaktion mot NU 1883.46 Utelämnandet av hava som hjälpverb i denna ställning är en
novation i svenskt skriftspråk;47 den slog igenom under
1600-talets slut, och NT 1917 kom därför att helt överensstämma med den gamla översättningen, som givetvis aldrig
hade berörts av nyheten.
Ett för talspråket typiskt syntaktiskt drag, som flitigt tas
i bruk 1917, är den så kallade emfatiska omskrivningen, dvs.
att man i avsikt att framhäva ett viktigt ord bryter ut det
ur satsen och låter det ingå som det semantiskt dominerande
ledet i en inledande sats, konstruerad med det opersonliga
det som subjekt, varefter resten av den ursprungliga satsen
följer i form av en bisats; av en sats blir sålunda två: "han
är här"-8"det är han som är här".48 Exempel:
Mark 9:33 grek.
?' xs 6&ii åteÄoyieae; ordagrant: 'Vad på
vägen avhandlade ni?' 'Vad talade ni om på vägen?'
Gamla översättningen: Hvad handladen 1 ...
NU 1883: Hvarom samtaladen 1
NT 1917: Vad var det 1 samtaladen om.
Mark 5:14 grek. Xat s2s9ov 1åjv u1 e'artv ri yyovd; ordagrant:
och de kom för att se vad det skedda var.
Gamla översättningen: och de gingo ut till att se, hvad skedt var.
NU 1883: och de gingo ut för att se hvad som hade skett.
NT 1917: och folket gick åstad för att se vad det var som hade
skett.
4,1 Också här sker i viss mån en återgång till NT 1526, där man
gärna skilde prepositionen från det av den styrda ther 'som' (ther
the gudh medh hädha Mark 3:28; ther medh the försmädha NT
1541). Se Lindqvist 1541 a, s. xxiv, Eidem 1923, s. 137, Lindblom 1955, s. 30.
46 Eidem 1923, s. 135, Lindblom 1955, s. 31.
17 Se ovan s. 55 not 10.
48 Hit hör också de ovan anförda exemplen på villkorssatser som
konstruerats opersonligt och utbildats med att-satser; se även ovan
s. 20 f. och Lindqvist 1941 a, s. xxvii. Om utbrytningen mccl
opersonlig konstruktion se vidare Wessén 1965, s. 67 ff., 270 ff. och
(lär cit. litt,
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Mark 15:4 (Pilatus till Jesus) odx djtosir0 osi6ö'; få& 'zo'aa aov
xarrjyoov5asv; ordagrant: Du svarar ingenting? Se, hur mycket
de anklaga dig för! ("Du svarar inte? Du hör deras svåra anklagelser!")
Gamla översättningen: Svarar du intet? Se, huru mång stycke de
vitna på dig.
NU 1883: Svarar du intet? Se, huru mycket de vittna mot dig!
NT 1917: Svarar du intet? Du hör ju huru mycket det är som de
anklaga dig för.
Mark 7:3, Gamla översättningen: Ty de Phariseer ... äta icke,
utan de alltid två händerna (grek. of y<je 4>a2tuaiot... osis, åioV7tV. ..
NU 1883: Ty fariseerna . . . äta icke, förr än de ... hafva noga
tvagit sina händer.
NT 1917: Nu är det så med fariséerna . . . att de icke äta
Joh 6:50 (Föregående vers lyder i NT 1917: 'Edra fäder åto manna
i öknen, och de dogo') oI6r6g åaxsv ö åeTog ö åx r o5 os3oavo5 rara
1 airow, fra rtg å as}rovJ qdys,7 xai us dws9a'rsj. 'Detta är det bröd
som kommer ned från himlen, för att man skall äta därav och
icke dö.'
Gamla översättningen: Detta är det brödet, som nederkommer af
himmelen, på det den der af äter, skall icke dö.
NU 1883: Detta är det bröd, som nedkommer från himmelen, på
det att man må äta deraf och icke dö.
NT 1917: Men med det bröd som kommer ned från himlen är det
så, att om någon äter därav, så skall han icke dö.

Andra exempel (Matth 11:7-9, Apg 17:28, 19:4) anförs
och diskuteras av H. S. Nyberg.41
De närmast ovan anförda fallen Mark 7:3 och Joh 6:50
belyser den ovan omtalade, för NT 1917 viktiga principen
att översättningen skall vara så tydlig som möjligt. Också
med språkets syntaktiska tillgångar (av vilka här det emfatiska framhävandet erbjuder sig som en av de ändamålsenligare) vill man inskärpa vad som verkligen menas, även
när en texttrogen, kärvare lydelse ger alldeles entydigt besked. Den pedagogiska vinsten är ofta obetydlig, eftersom i
Nyberg 1966, s. 131 ff.
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själva verket föga står att vinna, men den stilistiska förlusten
kan bli stor. Den undervisande tonen flyttar framställningen
till ett stilläge som är ett helt annat än grekiskans och de
äldre översättningarnas (främst 1541 och 1883). På samma
pedagogiskt ansvarskännande plan ligger principen "bildat
skall det vara, icke bekymmerslöst ovårdat, ologiskt
Där originalet har en koncentrerad, i grekiskan idiomatisk
konstruktion, som inte logiskt och språkriktigt klanderfritt
låter sig direktöverföras till svenska, översätter man gärna
mångordigt och logiskt uttömmande hellre än att söka efterbilda originalets täthet.
Joh 1:22: grek. ,j4 el; lya du3xuisv ådi[Lev Tot rsjapaatv ?fM
'Vem är du? för att vi må ge svar åt dem som har sänt oss' ('Vem
är du? Vad skall vi svara dem som har sänt oss? el. '... vi måste
svara dem som har sänt oss.')
Gamla översättningen: Ho äst du; at vi måge ge dem svar, som oss
sändt hafva?
NU 1883: Hvem är du, att vi må gifva dem svar, som hafva sändt
oss?
Men i NT 1917 sätter man in det felande tankeledet: Vem är du
då? Säg oss det, så att vi kunna giva dem svar, som hava sänt
oss.

Hur man till höga stilistiska kostnader försäkrar sig mot
ganska oväntade och i varje fall ovidkommande logiska
invändningar belyses av H. S. Nyberg.51 Matth 13:24 lyder
ordagrant efter den grekiska texten: "Himmelriket är likt en
man som sådde god säd i sin åker." För att avlägsna det
logiskt antastliga i att himmelriket liknas vid en person
säger man i NT 1917: "Med himmelriket är det, såsom när
en man sådde god säd i sin åker", vilket ger långa, släpiga
inledningstakter, med fem trycksvaga ord mellan de tryckstarka jämförelseleden, medan de tidigare översättningarna
har en fast, spänstig rytm: "Himmelriket är likt en man
Liknande Matth 13:45, 47; 25:1.
Eideni 1923, s. 127.
Nyberg 1966, s. 133; jfr Lindblom 1955, s. 27.
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Ord av fullkomlig, sluten enkelhet kan sprängas av ett
opåkallat förtydligande:
dg Se e'crrsv zeela 'av ett är behov'.
NU 1883: men ett är nödvändigt.
NT 1917: men allenast ett är nödvändigt.

Luk 10:42: grek.: i

v

Stundom kan detta tydlighetskrav förenas med en utläggning, som hör hemma i en kommentar. Ett sådant exempel
på parafras i egentlig mening är
Joh 7:28: grek.: xai d7r' ipavwö mix ähjÄvOa, aLa' rrv d)siOtv(S ö
wpa gte, (Sv 16~uelgmix oiåaxe 'och av mig själv har jag icke
kommit, men den som sänt mig är sann, vilken ni icke känner'.
Gamla översättningen ...den mig sändt hafver, han är sanfärdig,
den 1 icke kännen.
den som har sändt mig är den sanne, och honom
NU 1883:
kännen 1 icke.
1 NT 1917 utlägges innebörden av "sann" redan i texten: Likväl
har jag icke kommit av mig själv, men han som har sänt mig är
en som verkligen har myndighet att sända, han som 1 icke
...

kännen.
Gustaf V:s bibel 1917 var slutresultatet av den långa kommissionens mödor, och även om dess sista medlemmar hade
tillgodogjort sig mycket av sina företrädares arbete hade den
nya kyrkobibeln en helt egen profil. Att man vunnit huvudsyftet, en bibeltext som samtiden förstod, därom rådde allmän enighet. Om språkformen och stilläget hade man däremot delade meningar,52 men den häftiga kritiken får inte
dölja det faktum att många fann det nya bibelspråket inte
bara enkelt och naturligt utan också välljudande.
Av föregångarna påminner NT 1917 inte så litet om den
gustavianska provöversättningen. Båda eftersträvar i första
hand det begripliga, tydliga och vårdade, en "bildad" diktion låg för båda högt på värdeskalan.53 Däremot hade NT
52

Se Nyöversättning av Nya testamentet, s. 38 ff. och s. 481, not 2.
Det ideal som av Eidem uttrycks "bildat skall det vara" var också
hyfsade maner i tal och skick. Denna
i hög grad 1700-talets
frändskap mellan dc båda översättningarna må belysas med lydel-
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1917 avsevärt starkare känsla för det ärvda bibelspråkcts
ordförråd som stilistisk tillgång, även om den i överensstämo
melse med tidens smak väsentligen tog vara på nyanser som
gav en mild och skimrande kolorit och försmådde de konkretare, kärvare och mustigare inslagen. En nyhet, som avlägsnade den såväl från den gamla översättningen som från
NU 1883 men leder tankarna till NT 1526 är dess strävan
efter talspråkliga tonfall, som huvudsakligen tar sig uttryck
i syntaxen och val av vissa formord. Man kan säga att om
man 1541 hade eftersträvat att koncentrera det mångordigare och vardagligare språket i NT 1526 till en tät, fast,
rytmisk språkform, så gick man 1917 den motsatta vägen.
De flesta av de syntaktiska drag som man valde för att
komma närmare talspråket - utsättande av hjälpverbet
hava i bisatser, passivbildning med hjälpverbet bliva, upplösning och särskiljning av sammansatta verb och relativer
- innebar att texten blir åtminstone ett trycksvagt ord längre än motsvarande skriftspråkliga alternativ: vad de hava
sett: vad de sett; han bliver kastad i fängelse: han kastas i
fängelse; han tager emot: han mottager; vad hjärtat är fullt
av: varav hjärtat är fullt. Härtill kommer den flitigt nyttjade emfatiska omskrivningen av typen "vad var det ni samtalade om": "vad samtalade ni om" och mängden av förklarande och sammanbindande småord av typen, sa', da', nu,
ju, väl, nämligen. Frasens språktakter får genom att utökas
med ett eller flera trycksvaga ord ett större omfång och en
lösare struktur utan att ge väsentligt mer information, och
följden blev - särskilt för dem som hade den gamla överserna av Matth 15:26: "thet är icke anständigt, att taga brödet
ifrån barnen, och kasta thet för hundarna" (NT 1780) - "Det är
otillbörligt att taga . . . (NT 1917). De valda adjektiven andas en
förtrytelse, som är av denna världen och inte utesluter hordsskicket.
Även om den grekiska textens x&6v 'vackert' kanske rymmer en
liknande nyans (Luther "fem", NT 1541 "höfweligit", men NT
1527 "got"), förefaller det sannolikt att den enkla och mot ticlemi
hållfasta översättningen "det är orätt .....(NU 1883) närmare
återger vad Jesus velat säga.
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sättningens ordalag ringande i öronen - en bristande balans
mellan innehåll och språkform. Visst vann man ofta i tydlighet men det blev alltför ofta en tydlighet utan skärpa och
kontrast. Att kritiken mot 1917 års översättning, trots dess
många och uppenbara förtjänster, stundom blivit så hård
beror väl främst på att man önskat bibeln en svensk språkdräkt med enklare och renare mönster än det litet förtroliga
och mångordiga vardagstalct.
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Ä/Iatt/ieusevangeliets kap. 10 ifyra svenska översättningar 1541-1917

Anm. till texterna s. 106-117. Texten i Gustav Vasas bibel 1541
överensstämmer ord för ord med den text av "Gamla öfversättningen" som återges i t. ex. Warholms upplaga 1888. Avvikelserna
berör endast textarrangemang, interpunktion, stavning och några få
böjningsformer, såsom Hedninganar(s), föräldranar (v. 5, 18, 21)
1541 (-arna(s) 1888), och imperativ Haffuen (v. 9) 1541 (Hafver
1888; den äldre formen införd i ett tidigare skede för konsekvensens
skull). 1 Gustav Vasas bibel är texten ej versindelad utan bildar
längre sammanhängande stycken. Övriga texter är versnumrerade,
men originaltrycken har ej, som här, "brutna" verser. Nytt stycke
markeras här med indragen rad. Några uppenbara tryckfel i originaltexterna har rättats utan kommentar.
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Gustav Vasas l4bel 1541

/racövcrs5tfnng 1780

Och han kalladhe sina tolff
Liiriungar til sight och gaff
them macht offuer the orena
Andar/ at the skulle driffua
them vtht och bota allahanda
siwkdornt och allahanda kranckheet.

Sedan kallade Han till sig
sina tolf lärjungar, och gaf thern
magt öfwer the orena andar, att
utdrifwa thein, samt bota allahanda sjukdom och krankhet.

Men thessa äro the tolff Apostlars narnpn. Then förste Simon/
som kallas Petrus! och Andreas
hans brodhert Jacobus Zebedej
sonJ och Johannes hans brodher/

2

Thessa äro the tolf Apostlarnas namn: Then förste Simon,
som kallas Petrus, och Andreas
hans broder; Jacobus Zebedei
son, och Johannes hans broder;

Philippus och Bartholomeust
Thomas och Mattheust som
hadhe want en Publicant Jacobus Alphej son! och Lebbeus
medh thet wedhernampnet
Thaddeust

Philippus och Bartholomeus;
Thomas och Mattheus, som hade waret en Publican; Jacobus
Alphei son, och Lebbeus med
tillnamnet Thaddeus;

Simon aff Canat och Judas
Jschariotht then ock förrådde
honom.

"Simon af Cana och Judas
Ischarioth, then ock förrådde
honom.

Thessa tolff sende Jesus vth/
och bödh themt och sadhet
Gåår icke på Hedhninganars
wäght och gåår icke j the Samariters städhert

Thesse tolf utsände Jesus, sedan Han hade gifwit them thenna befallning: tager icke wagen
åt hedningarna, går icke heller
in i någon the Samariters stad.

vthan gåår heller til the borttapaciha fåår aff Jsraels hws.

° Går hällre till the förlorade
får af Israels hus.

Men gåår och predikert och
sägher/ Himmelriket är kommet hardt när.

Går och prediker, sägande:
himmelriket är när.

Görer the siwka heibregdat the
spetälska rena. Reser vp the
clödha. Vthdriffuer diefflar. J
haffuen fått förgeffues / så skolen j ock giffua förgeffues.

8

la

Görer the sjuka helbregda, the
spetälska rena, uppwäcker the
döda, utdrifwer djäflar. 1 hafwen fått thenna magt för intet,
gifwer therföre andra för intet.

Norinalupplagan 1889

Gustaf V:s bibel 1917

Och han kallade till sig sina
tolf lärjungar och gaf dem makt
öfvcr orene andar till att utdrifva dem och till att bota allt
slags sjukdom och allt slags
bräcklighet.

Och han kallade till sig sina
tolv lärjungar och gav dem makt
över orena andar, till att driva
ut dem, så ock makt att bota
alla slags sjukdomar och allt
slags skröplighet.

Och dessa äro de tolf apostlarnes namn. Den förste, Simon,
som kallas Petrus, och Anclreas,
hans broder; och Jakob, Sebedei
son, och Johannes, hans broder;

Och dessa äro de tolv apostlarnas namn: först Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans
broder; vidare Jakob, Sebedeus'
son, och Johannes, hans broder;

Filippus och Bartolomeus; Tomas och Matteus, publikanen;
Jakob, Alfei son, och Lebbeus
med tillnamnet Taddeus;

Filippus och Bartolomeus; Tomas och Matteus, publikanen;
Jakob, Alfeus' son, och Lebbeus;

Simon Kananiten och Judas Simon ivraren och Judas IskaIskariot, densarnme som förrådnot, densamme som förrådde
de honom,
honom.
Dessa tolf utsände Jesus och
bjöd dem och sade: Gån icke
bort på hedningarnes väg och
gån icke in i en samaritisk stad,

Dessa tolv sände Jesus ut; och
han bjöd dem och sade:
"Ställen icke eder färd till
hedningarna, och gån icke in i
någon samaritisk stad,

utan gån hellre till de förlorade
fåren af Israels hus,

utan gån hellre till de förlorade
fåren av Israels hus.

Och gån och prediken och skgen: Himmelriket är nära.

Och där 1 gån fram skolen 1
predika och säga: 'Himmelriket
är nära'.

Boten sjuka, gören spetelske rena, uppväcken döda, utdrifven
onde andar. 1 hafven fått för intet; gifven för intet.

Boten sjuka, uppväcken döda,
gören spetälska rena, driven ut
onda andar. 1 haven fått för
intet; så given ock för intet.
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Haffuen icke guld/ icke heller silffuer/ icke heller penningar j idhra pungarl

Föreser eder icke hwarken med
guld, eller silfwer, eller penningar i edra pungar.

och inga wäghskräppol och icke
twå kiortlar/ icke skoor/ och
ingen staaff! Ty arbetaren är
werd sin maat.

10

Men hwar j gåån in vthj en
stadh eller byy! så bespörierl
om ther någhor inne är som
thes werdigh är/ och bliffuer
ther/ til tess j draghen tädhan.

11 När

Men när j gåån in j itt hws/
så helser thet.

12

Och är thet så/ at thet hwset är
werdigt/ så kommer idhar fridh
offuer thet. Är thet ock icke
werdigt/ så kommer idhar fridh
til idhar igen.

13

Och ther som ingen anammar
idherl eller hörer idhor ord/ så
gåår vthaff thet hwset eller
stadhenj och skudder stofftet
vthaff idhra fötter.

Å Men om någon är, som icke
will emottaga eder, eller höra
edart tal, så skudder, tå 1 gån
utur thet huset eller staden,
stoftet af edra fötter.

Sannerligha sägher iagh idher!
Sodome och Gomorre land warder dräghelighare på Domedagh
än them stadhenom.

15

Sij1 iagh sender idher såsom
fåår jbland viffuar. Warer för
then skul snelle såsom Ormar/
och enfållighe som duffuor.

16

Men wachter idher för menniskiomen! Ty the skola offuerantwarda idher på sijn
Rådhws/ och vthi theras Synagogor skola the hudflengia idher.

17

Icke heller med matsäck, icke
med twå klädningar, icke med
skor, eller käpp; ty arbetaren är
wärd sin mat.
1 kommen till någon
stad, eller by, så fråger efter,
om någon ther är wärdig, att få
eder i sitt hus: blifwer sedan hos
honom till thess 1 faren från
then orten.
Och tå 1 kommen in i huset,
så önsker frid öfwer thet.
Om tå så är, att huset är
wärdigt, så skal eder tillönskade frid komma öfwer thet: men
är thet icke wärdigt, så skall
eder frid komma tillbaka öfwer
eder.

Sannerliga säger jag eder, Sodome och Gomorre land skall
drägeligare blifwa på domedag
än then staden.
Si jag sänder eder såsom får
ibland ulfwar, warer therföre
försigtige såsom ormar, och menlöse såsom dufwor.
Men tager eder till wara för
människor; ty de skola draga
eder för sina rådhus, och i synagogorna skola the låta hudflänga eder.

Skaffen eder icke guld ej heller
silfver ej heller koppar i edra
bälten,

Skaffen eder icke guld eller silver eller koppar i edra bälten,

icke rensel ej heller två lifklädnader ej heller skor ej heller
staf; ty arbetaren är värd sin
mat.

icke någon ränsel för eder färd,
ej heller dubbla livklädnader,
ej heller skor eller stav; ty arbetaren är värd sin mat.

Men i hvilken stad eller by 1
ingån, utforsken, hvilken som
clerinne är värdig, och stannen
der, till dess 1 gån derifrån.

Men när 1 haven kommit in i
någon stad eller by, så utforsken
vilken därinne som är värdig,
och stannen så hos honom, till
dess 1 lämnen den orten.

Och när 1 kommen in i ett hus, Och när 1 kommen in i ett hus,
så hälsen det.
så helsen det,
Och om huset är värdigt, så
komme eder frid öfver det; men
om det icke är värdigt, så vände eder frid tillbaka till eder.

Om då det huset är värdigt, så
må den frid 1 tillönsken det
komma däröver; men om det
icke är värdigt, då må den frid
1 tillönsken det vända tillbaka
till eder.

Och om man icke mottager eder
eller icke hör edra ord, så gån
ut ur det huset eller den staden
och skudden stoftet af edra fötter.

Och om man på något ställe
icke tager emot eder och icke
hör på edra ord, så gån ut ur
det huset eller den staden, och
skudden stoftet av edra fötter.

Sannerligen säger jag eder: För
Sodoms och Gomorras land skall
det vara drägeligare på domedag än för den staden.

Sannerligen säger jag eder: För
Sodoms och Gomorras land skall
det på domens dag bliva drägligare än för den staden.

Se, jag sänder eder såsom får
midt ibland ulfvar. Varen derföre kloke såsom ormarna och
menlöse såsom dufvorna.

Se, jag sänder eder åstad såsom får mitt in ibland ulvar.
Varen fördenskull kloka såsom
ormar och menlösa såsom duvor.

Men vakten eder för menniskorna; ty de skola antvarda
eder till domstolar, och i sina
synagogor skola de gissla eder,

Tagen eder till vara för människorna; ty de skola draga eder
inför domstolar, och i sina synagogor skola de gissla eder;

8—Ståhle, Svenskt bibelspråk

...
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Och j skolen warda framdragne för Förstar och Konungar
för mina skul/ til witnesbyrd offuer them/ och offuer Hedhninganar.

is Ja, 1 skolen ock bhifwa framdragne för Förstar och Konungar för min skull, på thet 1
mågen wittna om mig för them
och hedningarna.

Och när som the nu offuerantwarda idher/ så warer icke
bekymradhel huru/ eller hwadh
j skolen tala! Ty thet skal idher
giffuas j samma stundenne/
hwadh j tala skolen!

19

För ty thet ären icke j som talen/ vthan thet är idhar Fadhers
Andel som talar j idher.

20 1 åren icke the, som tala, utan
thet är edar Faders Ande, som
talar genom eder.

Then ene hrodhren skal offuerantwarda then andra til
dödhen/ och fadhren sonen/
och barnen skola settia sigh vp
emoot föräldranarj och dräpa
them.

21 Then ene brodren skall öfwerlemna then andra till döden,
och fadren sin son: ja barnen
skola resa sig upp emot föräldrarnc, och döda them.

Och j skolen warda hatadhe aff
allom för mitt nampn skul. Men
huilken som ståår fast vthi endan/ han skal bliffua saligh.

22 1

När the förfölia idher j then
ena stadhen/ så flyyr til then
andra. Sannerligha sägher iagh
idher/ J skolen icke haffua orkat fara om kring alla Jsraels
städher/ förr än menniskionnes
Son kommer.

28

Läriungen är icke offuer Mestaren! och icke heller tienaren offuer sin Herra.

24

Thet är Läriunganom noogh/ at
han är såsom hans Mestarel
och tienarenom/ at han är såsom hans Herre. Haffua the kallat Hwssbondan Beelzebub/ hu-

25
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När the nu öfwerlemna eder
i theras händer, så warer icke
bekymrade, huru, eller hwad 1
skolen tala; ty hwad 1 tala skolen skall eder gifwet varda i
samma stunden.

skolen blifwa hatade af alla
för mitt namns skull: men then
som uthärdar till ändan, han
skall frälst warda.
När the nu förfölja eder i
then ena staden, så flyr till then
andra: sannerligen säger jag
eder, 1 skolen icke hinna genomwandra Israels städer förrän
snänniskones Son kommer.

Lärjungen är icke öfwcr mästaren, icke heller tjänaren öfwer sin Herra.

Thet är nog för lärjungen, att
honom går såsom hans mästare,
och tjänaren såsom hans Herra.
Hafwa the kallat mästaren Beelsebul, huru mycket mer skola

och iifvcn inför höfdingar och
konungar skolen 1 framdragas
för min skull, till vittnesbörd för
dem och för hedningarne.

och 1 skolen föras fram också
inför landshövdingar och konungar, för min skull, till ett
vittnesbörd för dem och för hcdningarna.

Men när de antvarda eder, så
varen icke bekymrade, huru eller hvad 1 skolen tala; ty det
skall gifvas eder i den stunden
hvad 1 skolen tala.

Men när man drager eder inför rätta, gören eder då icke bekymmer för huru eller vad 1
skolen tala; ty vad 1 skolen tala
skall bliva eder givet i den stunden.

Det är icke 1 som skolen tala,
Ty det är icke 1, som talen,
utan det är eder Faders Ande utan det är eder Faders Ande
som skall tala i eder.
som talar i eder,
Och den ene brodern skall antvarda den andre till döden, och
fadern sitt barn, och barn skola
sätta sig upp mot föräldrar och
tillskynda dem döden.

Och den ene brodern skall då
överlämna den andre till att dödas, ja ock fadern sitt barn; och
barn skola sätta sig upp mot
sina föräldrar och skola döda
dem.

Och 1 skolen blifva hatade af
alla för mitt namns skull; men
den som håller ut intill änden,
han skall varda frälst.

Och 1 skolen bliva hatade av
alla, för mitt namns skull. Men
den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. -

Och när de förfölja eder i en
stad, så flyn till en annan; ty
sannerligen säger jag eder: 1
skolen icke hafva genomgått Israels städer, förr än Menniskosonen kommer.

När de nu förfölja eder i en
stad, så flyn till en annan; och
om de också där förfölja eder,
så flyn till ännu en annan. Ty
sannerligen säger jag eder: 1
skolen icke hava hunnit igenom
alla Israels städer, förrän Människosonen komnier.

Lärjungen är icke öfver mästaren, och icke heller tjenaren öfver sin herre,

Lärjungen är icke förmer än
sin mästare, ej heller är tjänaren förmer än sin herre.

Det är nog för lärjungen, att
han blifver såsom hans mästare,
och för tjenaren, att han blifver
såsom hans herre. Om de hafva
kallat husbonden Beelsebul, hu-

Det må vara lärjungen nog, om
det går honom såsom hans mästare, och tjänaren, om det går
honom såsom hans herre. Om
de hava kallat husbonden för
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ru mykit meer skola the så kalla hans hwssfolck?

the så kalla hans husfolk.

Rädhens för then skul intet för
them.
Ty thet är intet fördoldt/ som
icke skal warda vppenbarat/ och
intet lönlighitl som icke skal
bliffua witterlighit.

20

Hwadh iagh sägher idher j
mörkret/ thet sägher j liwset!
Och hwadh som sägs idher j
örat/ thet prediker på taken.

Rädens förthenskull icke för
them; ty intet är fördoldt, som
icke skall warda uppenbaradt,
eller förborgadt, som icke skall
kunnogt blifwa.

as Omtaler i ljuset, thet jag säger eder i mörkret, och förkunner på taken, thet man säger
eder i öronen.

Och rädhens icke för them
som dräpa kroppen/ och haffua
doch icke macht at dräpa siälena/ Vthan rädhens meer honom/ som kan förderffua bådhe
själ och kropp j heluete.

28 Rädens icke för them, som
dräpa kroppen, men kunna icke
dräpa själen, utan rädens snarare för then, som kan förderfwa både kropp och själ i helwetet.

Säljas icke twå sperffuer för en
skärff? Och en aff them faller
icke på jordena idhar Fadher
föruthan.

29

Äro ock idhor hoffuudhåår all
reknat!

30 Ja edra hufwudhår äro ock
alle räknada.

Therföre skolen j icke rädhas!
J ären jw meer werde än monga
sperffuer.

31

Therförej hwar och en som
migh bekenner för menniskiomi
honom wil iagh ock bekenna
för min Fadherl som är j himmelen.

32 Therföre alla them, som inför
människor widkännas mig, will
jag widkännas inför min Fader,
som är i himmelen:

Men then som migh wedhersakar för menniskjoml honom skal
ock iagh wedhersaka för min
Fadher/ som är j himmelen.

33
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Säljas icke twå sparfwar för
en liten penning, och en af them
faller dock icke på jorden, utan
eder Faders vilja.

Rädens therföre icke. 1 åren
ju wida bättre än månge sparfwar.

Men them will jag förneka
inför min Fader i himmelen,
som förneka mig inför människor.

ru mycket mer skola de icke så
kalla hans husfoik!

Beelsebul, huru mycket mer skola de icke så kalla hans husfolk!

Rädens derföre icke för dem; ty
intet är fördoldt, som icke skall
varda uppenbart, och intet är
hemligt, som icke skall varda
kändt.

Frukten alltså icke för dem; ty
intet är förborgat, som icke skall
bliva uppenbarat, och intet är
fördolt, som icke skall bliva
känt.

Hvad jag säger eder i mörkret,
det sägen i ljuset, och hvad som
säges eder i örat, det prediken
på taken.

Vad jag säger eder i mörkret,
det skolen 1 säga i ljuset, och
vad 1 hören viskas i edert öra,
det skolen 1 predika på taken.

Och rädens icke för dem som
dräpa kroppen, men icke hafva
makt att dräpa själen, utan rådens mer för den som har makt
att förderfva både själ och kropp
i helvetet.

Och frukten icke för dem som
väl kunna dräpa kroppen, men
icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra
både själ och kropp i Gehenna. -

Säljas icke två sparfvar för en
skärf? Och icke en af dem faller till jorden eder Fader förutan,

Säljas icke två sparvar för en
skärv? Och icke en av dem faller till jorden utan eder Faders
vilja.

men på eder äro till och med
alla hufvudhåren räknade.

Men på eder äro till och med
huvudhåren allesammans räknade.

Rädens derföre icke; 1 åren
Frukten alltså icke; 1 åren mer
mer värde än många sparfvar. värda än många sparvar.

Derföre, hvar och en som bekänner mig inför menniskorna,
honom skall ock jag bekänna
inför min Fader, som är i himmelen.

Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock jag kännas vid
inför min Fader, som är i himmelen.

Men den som förnekar mig inför menniskorna, honom skall
ock jag förneka inför min Fader, som är i himmelen.

Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall
ock jag förneka inför min Fader, som är i himmelen.
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J skolen icke menat at iagh
är kommen til at senda fridh på
jordena! Jagh är icke kommen
til at senda fridhl vthan swerdet.

34

Ty iagh är kommen til at göra
menniskiona skilachtigha emoot
sin fadher/ och dottrena emoot
sina modher/ och sonahustruna
emoot sina swäro.

35 Ty

Och menniskionnes eghit hwssfolck/ warda hennes fiendar.

° Ja människans eget husfolk
blifwa hennes fiender.

Hwilken som elskar fadher
och modher meer än migh/ han
är migh icke werd. Och huilken
som elskar son eller dotter meer
än migh/ han är migh icke
werd.

37

Och hwilken som icke tagher
sitt kors på sigh/ och följer
migh/ han är migh icke werd.

38 Then som icke tager sitt kors
uppå sig, och följer mig, han är
mig icke wärd.

Hwilken som finner sitt lijff/
han skal borttapa thet! Och
hwilken som borttapar sitt lijff
för mina skul/ han skal finna
thet.

Then, som will förwara sitt
lif, han skall förlora thet, och
then, som är redo att förlora sitt
lif för min skull, han skall behålla thet.

Hwilken som idher anammar/
han anammar migh/ Och hwilken som migh anammar/ han
anammar honom/ som migh
sendt haffuer.

40

Hwilken som emottager eder,
han emottager mig, och then,
som emottager mig, han emottager honom, som mig sändt
hafwer.

Hwilken som anammar en
Prophet j eens Prophetes
nampn/ han skal få eens Prophetes löön. Och hwilken som
anammar en rettferdigh j eens
rettferdigs nampnl han skal få
eens retferdigs lööri.

41 Then,
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1 skolen icke mena, att jag är
kommen till att nedföra frid på
jorden: jag är icke kommen, att
nedföra frid utan krig.
jag är kommen, att göra
människan skiljaktig ifrån sin
fader, dottren ifrån sin moder,
och sonahustrun ifrån sin swärmoder.

Then, som älskar fader, eller
moder mer än mig, han är mig
icke wärd, och then, som älskar
son, eller dotter mer än mig,
han är mig icke wärd.

som emottager en Prophet therföre, att han är Prophet, han skall få en Prophets
belöning: och then, som emottager en rättfärdig therföre, att
han är rättfärdig, han skall få
then rättfärdigas belöning.

1 skolen icke mena, att jag
har kommit för att sända frid
på jorden. jag har icke kommit
för att sända frid, utan svärd.

1 skolen icke mena att jag
har kommit för att sända frid
på jorden. jag har icke kommit
för att sända frid, utan svärd.

Ty jag har kommit för att söndra en menniska från hennes fader, och dottern från hennes
moder, och sonhustrun från
hennes svärmoder,

Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att
'sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder
och sonhustrun mot sin svärmoder,

och menniskans husfoik varda
hennes fiender.

och envar får sitt eget husfolk
till fiender'.

Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke
värd, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är
mig icke värd,

Den som älskar fader eller
moder mer än mig, han är mig
icke värdig, och den som älskar
son eller dotter mer än mig, han
är mig icke värdig;

och den som icke tager sitt kors
och följer efter mig, han är mig
icke värd.

och den som icke tager sitt kors
på sig och efterföljer mig, han
är mig icke värdig.

Den som finner sitt lif, han skall
mista det, och den som mister
sitt lif för min skull, han skall
finna det.

Den som finner sitt liv, han
skall mista det, och den som mister sitt liv, för min skull, han
skall finna det. -

Den som mottager eder, han
mottager mig, och den som
mottager mig, han mottager den
som har sändt mig.

Den som tager emot eder, han
tager emot mig, och den som
tager emot mig, han tager emot
honom som har sänt mig.

Den som mottager en profet för
hans namn af profet, han skall
få en profets lön, och den som
mottager en rättfärdig för hans
namn af rättfärdig, han skall få
en rättfärdigs lön;

Den som tager emot en profet,
därför att det är en profet, han
skall få en profets lön; och den
som tager emot en rättfärdig
man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön.
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Och hwilken som giffuer enom
aff thenna minsta en beghare
kalt watn dricka allenast j eens
Läriungas nampn/ Sannerligha
sägher iagh idher/ Thet skal
icke bliffua honom olönt.
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42

Och then, som gifwer en af
thessa små en bägare kallt wattn
therföre, att han är en lärjunge,
sannerligen säger jag eder, han
skall icke b]ifwa olänt.

och hvilken som gifver en enda
af dessa små allenast en bägare
kallt vatten att dricka för hans
namn af lärjunge, sannerligen
säger jag eder: Han skall icke
mista sin lön.

Och den som giver en av dessa
små allenast en bägare friskt
vatten att dricka, därför att det
är en lärjunge - sannerligen
säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön."
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1

Det svenska skriftspråket fick en väldig uppgift när lutherdonien
infördes i Sverige. Bibeln måste översättas till klar och ren svenska
som kunde läsas högt i kyrkorna och förstås av folket. Rytm, kärvhet
och ett ordval som går rakt på sak präglar 1500-talets bibelöversättning. Så förändrades tiderna och sederna och mycket av det
gamla bibelspråket blev för ålderdomligt, det blev obegripligt. Nya
översättningar behövdes och problemen med att skriva texttroget
men ändå begripligt, högtidligt men ändå enkelt, var och är stora.
Professor Carl Ivar Ståhle skildrar hur man vid olika tidpunkter har
löst problemen och hur lösningarna påverkade och påverkades av
hela språkets utveckling.
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