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tillväga. Om det funnits plats hade det förstås 
varit intressant att se de andra termerna appli-
cerade på motsvarande vis. Två begrepp känns 
i det här sammanhanget aparta: ”Narratologi” 
och ”Arketyper”. De borde som jag ser det ha 
behandlats i det följande kapitlet, ”Barnboken 
i teorin”, eftersom de är knutna till specifika 
teoritraditioner. 

Teorikapitlet följer alltså. Liksom tidigare 
med begreppen är urvalet av teoretiska per-
spektiv funktionellt och översiktligt, om än inte 
heltäckande på något vis. Här saknas ekokritik 
och psykologiska förklaringsmodeller, liksom 
marxistiska och postkoloniala teorier.  Däremot 
hittar läsaren ”Genusinriktad forskning”, 
”Mansforskning”, ”Queer och kroppsfixering”, 
liksom mer traditionella ingångar: litteratur-
sociologi, strukturalism, formalism, nykritik 
och receptionsforskning. De starkaste avsnit-
ten är otvivelaktigt de där Kåreland öser ur sina 
egna forskningsförråd. Hennes narratologiska 
analys av två bilderböcker av Tove Jansson är 
utmärkta. Och avsnittet om ”Genusinriktad 
forskning” hör till bokens starkaste. 

Avslutningsvis kan man konstatera att Skön-
litteratur för barn och unga trots vissa rand-
anmärkningar är en engagerande, initierad och 
(nästan provocerande) heltäckande introduk-
tion till det barnlitterära fältet. Det finns läro-
medel som är bättre på specifika områden, men 
ingen matchar Lena Kårelands breda anslag och 
läslustbefrämjande stil.

Björn Sundmark
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OFROMMA BIBELTOLKNINGAR
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Bibelsällskapet firade 2015 sitt 200-årsjubileum 
och lanserade samtidigt smakprov ur en ny 
över sättning av delar av Nya testamentet – den 
översättning som föreligger i Bibel 2000 behö-

ver uppdateras. Helt fristående från det arbetet 
presenterade Lina Sjöberg, teologie doktor i 
Gamla testamentets exegetik och verksam som 
litteraturvetare vid Uppsala universitet, redan 
året innan sina Ofromma bibeltolkningar, där 
sex gammaltestamentliga berättelser nytolkas 
på grundval av hennes egna översättningar från 
hebreiska. 

Sjöbergs önskan har varit att ta dessa texter 
längre in i det svenska målspråket än vad som 
annars varit fallet. Deras språkdräkt påminner 
här en smula om ålderdomliga, kargt berättade 
folksagor, och inslagen av upprepning, stegring 
och gåtor framgår klart. Replikskiften och till-
talsord är mer talspråkliga än i Bibel 2000 – här 
finns uttryck som ”hörni”, ”kära ni”, ”pojken 
min”. Som alltid är det välkommet att få tillgång 
till andra svenska översättningar av bibeltexter 
än dem som gillats och stadfästs av konungen 
och används inom Svenska kyrkan. Det är inte 
bara förståelsen av Sapfo och Shake speare som 
utvecklas av att vi får möjlighet att ta del av flera 
olika, någorlunda samtidigt tillkomna översätt-
ningar – det gäller även bibelberättelserna. 

De texter som Sjöberg behandlar är alla 
hämtade ur Bibelns historiska böcker:  Genesis, 
Domarboken och Andra Samuelsboken. Vi 
får läsa om Sara, Hagar, Abraham och de två 
söner, Isak och Ismael, som sätts till världen; 
förstörelsen av Sodom och Gomorra och Lots 
hustru som blir en saltstod; general Siseras för-
luster i strid och hur Jael mördar honom i sitt 
tält; Simson och Delila; hur kung David tar 
Bat Seba från sin soldat Uria och kallsinnigt 
låter honom dö i strid; samt Abrahams försök 
att offra sin son Isak. Just Abraham – juden-
domens, kristendomens och islams gemen-
samme patriark – deltar i inte mindre än tre 
av berättelserna. 

En översättning innebär som bekant alltid en 
tolkning, och översättaren redovisar här noga 
sina överväganden och ger förslag på alternativa 
formuleringar i en omfattande, re so ne ran de 
notapparat. Dessutom följs varje översättning 
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av ett kapitel där texten ges en ny och med 
titelns uttryck ”ofrom” tolkning. Genom att 
arbeta textnära, med grund i strukturalism 
och narratologi, önskar Sjöberg lyfta fram text-
intentioner som skymts av senare tiders teo-
logiskt inriktade läsarintentioner.  Givet detta 
syfte skulle såväl judiska som kristna benäm-
ningar på textmaterialet (Tanach resp. Gamla 
testamentet) innebära en religiös snedvridning, 
och därför används uttrycket ”den hebreiska 
bibeln”. De bibeltexter som valts ut behandlas 
alltså inte som religiösa urkunder utan som 
skönlitteratur och noveller. Här hade en större 
varsamhet med genrebeteckningarna varit 
önskvärd – både skönlitteratur och noveller är 
ju långt senare företeelser än bibelberättelserna, 
litteraturhistoriskt sett.

Ärendet är att ur ett psykologiskt och 
ideologi kritiskt perspektiv studera de mellan-
mänskliga relationer som framträder i texterna. 
Det gäller relationer där framträdande drag är 
sex och våld – ofta på en och samma gång – 
mellan män och kvinnor, män och män, och 
kvinnor och kvinnor. I flera fall berörs även 
barn. Att det rör sig om maktfrågor blir tydligt, 
och det är lätt att förstå att Sjöberg velat anläg-
ga just ideologikritiska perspektiv. Berättelserna 
tar upp hur lycka, framgång och därmed makt 
uppnås, hur makt utövas genom misshandel 
och hot, men också hur maktlöshet förbyts i 
initiativ- och dådkraft, och hur övergivenhet 
och förtvivlan följs av räddning. Genom sina 
tolkningar vill Sjöberg visa en möjlig kärleks-
relation mellan Sara och Hagar, hur Lots  hustru 
stelnar till salt i en traumareaktion av svett och 
tårar i en berättelse som här snarare tänks gälla 
räddning än straff, att Simson och Delila är en-
gagerade i en bdsm-relation och att Abraham 
går miste om fadersrelationen till Isak, även om 
det planerade brännoffret avbryts i sista stund – 
förtroendet tycks vara förbrukat. 

Ofta stannar Sjöberg vid att ställa frågor 
eller visa en möjlig tolkning. Det är ett ren-
hårigt tillvägagångssätt som dessutom håller 

kvar läsarens intresse och engagemang. Men i 
sådana fall där frågorna gäller gestalternas psy-
kologiska bevekelsegrunder eller deras motiv 
för olika handlingar blir resonemanget mindre 
övertygande och från en litteraturvetenskaplig 
horisont metodiskt sett grumligt. Det rör sig 
om ett slags öppna punkter i texten, som Sjö-
berg kallar ”glapp” (s. 37), där läsarens medver-
kan särskilt efterfrågas.

Ett exempel återfinns i tolkningen av be-
rättelsen om Simson och Delila, där Sjöberg 
kommer fram till att Simson söker sin död 
i bondage då han i fångenskap, som en sista 
styrke demonstration, raserar husets bärande 
pelare så att det faller samman med många 
männi skors död som följd. När Simson där-
efter begravs ihop med sin far blir slutsatsen 
att han till sist, efter ett kringflackande liv, får 
komma hem till förälderns famn, ”som det 
lilla barn han någonstans har varit hela tiden” 
(s. 148). Ett annat exempel gäller Sjöbergs fråga 
om varför Jael mördar general Sisera, liksom 
varför hon inte gjorde det med kniv utan ge-
nom att slå en tältpinne genom hans tinning 
(s. 109). Det finns inget svar i texten, skriver 
Sjöberg, men utifrån den insikten arbetas ändå 
fem olika förklaringsmodeller fram (s. 111 f ). 

Det är svårt att hålla med om att textin-
tentionen, som Sjöberg intresserar sig för, 
stöder detta slags frågor om en underliggande 
psyko logi – snarare är det så att texterna en-
dast återger yttre handlingar och repliker, 
utan en skymt av förklarande motiv. För att 
söka de psykologiskt grundade motiven för 
gestalternas handlingar skulle inte bara gestal-
terna utan också texterna behöva historiceras 
och kontextualiseras, och för att med textnära 
meto der kunna jämföra bibelberättelserna med 
nutida praktiker skulle dessa behöva föreligga 
i form av avgränsade texter. En smula oväntat 
faller det mig in att dessa okonventionella och 
”ofromma” tolkningar, just genom sitt sam-
tidigt textnära och psykologiserande sätt att 
läsa bibelberättelserna, har stora likheter med 
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traditionellt kristna meditativa, personligt in-
kännande läspraktiker. 

Mycket riktigt är de valda bibeltexterna – med 
Sjöbergs ord – just ”starka berättelser” (s. 35) 
som haft stort genomslag. De tål att stanna vid 
i upprepade läsningar. De används i religiösa 
sammanhang och de har avsatt många och dju-
pa spår i sekulär kultur. Men det är inte någon 
receptionsstudie det rör sig om här, utan pro-
jektet förklaras vara rekonstruktionsteoretiskt. 

Referenser till tidigare bibelvetenskaplig 
forskning eller till religiösa och kulturella tolk-
ningstraditioner förekommer ytterst sparsamt, 
men det finns en del allmänt hållna hänvis-
ningar till tolkningar av det slag som Sjöberg tar 
avstånd från, gjorda av ”så kallat bibeltrogna” 
(s. 40) eller ”de som försöker hämta fram en en-
tydig gudsbild, en enda ideologi och ett statiskt 
budskap ur de här texterna” (s. 183). Traditio-
nell litteraturlista saknas, men tillsammans med 
inledningskapitlen ger de avslutande lästipsen 
och ordförklaringarna viss vägledning om in-
spirationskällorna. Bland annat nämns Erich 
Auerbachs Mimesis och en rad feministiskt och 
genusteoretiskt inriktade studier av bibelberät-
telser, bland annat av Mieke Bal, Cheryl Exum 
och Carol Meyers, samt Feminist Companions 
till olika bibelböcker. När det gäller sekulära 
tolkningar uppmärksammas helt kort ett par 
svenska skönlitterära författarskap, Sara Lid-
mans och Torgny Lindgrens. För den läsare som 
själv vill fundera vidare kan också bokens svart-
vita illustrationer i olika utföranden, hämtade 
från vitt skilda tider, bli till ytterligare exempel 
på tolkningar i andra medier.

Genom sin textnära inriktning blir boken 
mycket specialiserad, men genom att avstå 
från samtalet med tidigare forskning blir den 
också populärvetenskaplig i sin hållning. Till 
det populärkulturella tilltalet bidrar de många 
förklarande jämförelserna, gärna mellan bibel-
berättelserna och filmer, som Sjöberg gör i 
pedagogiskt syfte. Att uttrycket ”högre semina-
rium” (som hör hemma i den inledande långa 

redogörelsen för författarens bakgrund och 
utbildningsgång) tas upp i ordförklaringarna 
tillsammans med hebreiska glosor är också en 
detalj som visar att målgruppen ligger utanför 
den egentliga akademiska miljön, även om bo-
kens baksidestext anger att den kan användas i 
undervisningen i bibelvetenskap. Med hänsyn 
till litteraturvetenskapliga krav på termino-
logisk stringens hade dock framställningen 
vunnit på grundligare och mer precisa opera-
tiva definitioner inom ramen för brödtexten, 
exem pelvis av ett begrepp som intertextualitet, 
av narratologiska termer eller relationen mel-
lan muntligt och skriftligt berättande, i stället 
för de många hänvisningarna till förhållandevis 
trubbiga och allmänna ordförklaringar längst 
bak i boken.

Men förhoppningsvis kan boken komma att 
fungera bland såväl bibelvetare som litteratur-
vetare på det vis som Sjöberg önskar. Det är 
uppenbart att bibelkunskapen idag är eftersatt 
inom utbildningarna i litteraturvetenskap, och 
omvänt verkar kunskaper i litteraturvetenskap 
behövas inom det bibelvetenskapliga området 
även om det nu finns en etablerad kulturorien-
terad bibelvetenskap.

Särskilt intressant i gränslandet mellan teo-
logi och humaniora är Sjöbergs påpekande 
om att den lyckligaste tilldragelsen av alla i 
den gammalisraelitiska livsåskådningen är att 
ett barn föds (s. 169). Att så är fallet framgår 
också i flera av de bibeltexter som hon översatt 
och tolkat. I berättelsen om Sara och Hagar 
blir enligt Sjöberg till och med Hagars ännu 
ofödda barn en faktor att räkna med i de båda 
kvinnornas relation (s. 69). Berättelser om sex 
och våld som tar en sådan vändning att det blir 
till lycka när ett barn slutligen föds, det är just 
starka berättelser som såväl teologer som hu-
manister har all anledning att fortsätta studera, 
tolka och framför allt berätta vidare.

Helena Bodin


