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1. INLEDNING 

I min C2GTs-uppsats, som jag skrev vårterminen 2012, undersökte jag hur den ”historisk-

kritiska” bibelsynens genombrott i Sverige påverkade den process som ledde fram till 1917 

års bibelöversättning (KB 1917). I denna uppsats har jag velat gå vidare med den svenska 

översättningsproblematiken och se på Bibel 2000. I min C2GTs-uppsats begränsade jag mig 

till Pentateuken, och även här vill jag fokusera på Gamla testamentets tidigare delar, närmare 

bestämt Genesis. Se vidare under Metod. Utgångspunkten för denna uppsats är det 

antropologiskt, men även teologiskt, viktiga begreppet #$pn och dess uttolkning i Bibel 2000. 

Med terminologi hämtad från Staffan Olofssons avhandling God is my Rock1 vill jag 

undersöka den ”teologiska exegesen” i Bibel 2000, och se huruvida en sådan står att finna. 

Bibel 2000 har inte tidigare varit föremål för akademisk forskning, och är därför extra 

intressant. Se vidare Forskningsläge, Frågeställningar och Teori och metod. Som jag vill 

påpeka har forskningen kring begreppet #$pn (som är ett av de mer undersökta i Gamla 

testamentet) fluktuerat under 1900-talet. Just därför är det också intressant att se hur 

Bibelkommissionen har uppfattat det. 

2. SYFTE 

Mitt syfte är att undersöka en viss del av den svenska bibelöversättningen Bibel 2000 för att 

se huruvida jag kan säga något mer generellt om översättningens karaktär. Syftet är vidare att 

ge ett bidrag till svensk översättningshistoria och -forskning, och då beträffande Bibel 2000 

vilken inte undersökts tidigare. Mitt syfte är att undersöka hur en viss aspekt av den hebreiska 

texten i Genesis tolkas i Bibel 2000, utifrån begreppet teologisk exeges. Denna aspekt är alltså 

ordet #$pn. Utifrån min förståelse av #$pn som ett antropologiskt och teologiskt viktigt begrepp, 

och utifrån syftet att undersöka hur detta översätts i Bibel 2000, vill jag närma mig 

forskningsuppgiften utifrån följande frågeställningar: 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur översätts #$pn i Genesis i Bibel 2000? Förekommer den traditionella översättningen 

”själ”? Vilka andra översättningar förekommer? Lämnas #$pn oöversatt i någon eller några 

verser? 

                                                
1 Olofsson 1990. 
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Vilka teologiska och antropologiska grundsatser har Bibel 2000 gett uttryck för i sin 

översättning? Vilken föreställningsvärld har därigenom präglat Bibel 2000? 

Går Bibel 2000 att förstå som teologisk exeges, och i så fall i vilket avseende? 

4. TEORI OCH METOD 

Min metod hämtar jag från Staffan Olofsson och hans undersökning av LXX, God is my 

Rock. I sin avhandling diskuterar Olofsson hur översättningen från hebreiska (grundspråk) till 

grekiska (målspråk) har förändrat textens karaktär. Har översättarna, i och med sin 

översättning, aktivt gjort något med sakinnehållet så att det förändrats? I avhandlingen 

diskuterar Olofsson ett antal gudsnamn, metaphorical names, och hur de översätts i LXX. 

Olofsson undersöker hur, och varför, de översätts. Är det så att översättarna i och med sin 

översättning velat ge uttryck för någon teologi? Har de därigenom bedrivit  teologisk exeges? 

Staffan Olofsson definierar egentligen inte begreppet teologisk exeges, men jag förstår det 

som en medveten2 akt att, genom översättningen av en given text, mer eller mindre förändra 

dess teologiska innehåll. Inom ramen för "theological exegesis" räknar Olofsson med 

"transcendentializing technique”3, vilket i LXX:s fall handlar om att förändra t.ex. 

antropomorfa gudsföreställningar och istället modifiera dem enligt en föreställning om vad 

som är ”heligt” eller ”upphöjt” (transcendent). Olofsson räknar också med "theological toning 

down", vilket kan sägas vara motsatsen till en "transcendentializing technique".4  

Olofsson påpekar vidare att det, om det skall vara relevant att tala om teologisk exeges och 

vad denna baserar sig på, är av vikt att känna till översättarnas teologiska ställningstagande.5 

Det är därvidlag relevant att känna till översättarnas kontext och kulturella miljö, ”religio-

historical context”.6 Känner man till detta, kan man förhoppningsvis förstå hur och varför 

översättarna har arbetat som de gjort. I fallet med denna uppsats handlar det om att försöka 

                                                
2 Jfr Olofsson 2009, 224: "One way to understand theological exegesis is to define it as the conscious choice 
made by the translator in order to reflect his religious convictions. The translation is more influenced by the 
translator's religious outlook than by the philological, or shall I say, semantic interpretation of the Hebrew word 
in question. This way I prefer to use the term 'theological exegesis'. However, I acknowledge it is also possible 
to understand theological exegesis as a kind of influence that is not intended by the translator, an influence based 
on the fact that he is born in a certain time and shares the world-view and the religious outlook of that time and 
that environment.” 
3 Olofsson 1990, 114; även Jónsson 1998, 10: “…also noteworthy that some of the Greek translations appear to 
reflect the tendency to modify the more anthropomorphic theological expressions of the Hebrew text.” 
4 Olofsson 1990, 149. 
5 "In an investigation of theological exegesis it is advisable to take the translator's cultural environment into 
account. The translator in one way or another reflects the milieu of the translator.", Olofsson 1990, 9. 
6 Olofsson 1990, 9, 11; Olofsson 2009, 9. 
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förstå hur, och varför, Bibelkommissionen som arbetade fram Bibel 2000 har resonerat och 

arbetat. För att få en sådan kännedom, för att komma åt bibelkommissionens 

föreställningsvärld, kommer jag att studera relevanta delar av bibelkommissionens material i 

Landsarkivet. Diskussionen om teologisk exeges måste, fortfarande enligt Olofsson, föregås 

av den om vilken "translation technique" översättarna använt sig av, d.v.s. hur de arbetat med 

själva materialet och varför.7 Den stora skillnaden mot Olofssons forskning, som till stor del 

famlar i mörkret beträffande bevekelsegrunderna för översättningen av LXX, är att här har jag 

direkt tillgång till Bibelkommissionens arbetsmaterial, vilket finns deponerat i Landsarkivet i 

Uppsala. 

En av Olofssons utgångspunkter är frågan om huruvida den föreliggande översättningen, i 

hans fall LXX, är en frukt av en viss teologisk exeges, eller av en annan Vorlage, dvs. en 

annan textvariant,8 vilken skulle göra att översättningen blir mer eller mindre korrupt. En 

skadad Vorlage ger en ofullständig eller felaktig översättning. I Bibelkommissionens fall kan 

vi med säkerhet anta att de har haft tillgång till MT, korrigerad med hjälp av gängse 

textkritik,9 och att alltså frågan om Vorlage inte är aktuell att problematisera. Det som är att 

diskutera, är frågan om teologisk exeges.  

Begreppet teologisk exeges kan verka problematiskt, särskilt när det skall behandlas i 

samband med ett begrepp som #$pn, som jag betraktar som i första hand antropologiskt.10 

Olofssons avhandling handlar ju främst om olika gudsnamn och gudsattribut. Men jag vill 

ändå hävda att begreppet kan vara användbart för att undersöka varför Bibelkommissionen 

har valt att översätta på ett visst sätt. Olofsson diskuterar antropomorfismer, och där spelar 

antropologiska begrepp en roll. Dessa, i och för sig antropologiska, begrepp har i 

förekommande fall en teologisk funktion: att göra en utsaga om Gud och Guds egenskaper, 

eller att göra en utsaga om relationen Gud – människa. Därför är det min uppfattning att jag 

här inte kan, eller behöver, göra någon skarp avgränsning mellan begreppen antropologi och 

teologi. Dessutom menar t.ex. Terje Stordalen att Gamla testamentets antropologi ger uttryck 

för en ”skapelseteologi”11 – det är ett uttryck för att antropologi och teologi verkar 

                                                
7 Olofsson 2009, 16, 227. 
8 Olofsson 2009, 14. 
9 Dvs. textutgåvan Biblia Hebraica Stuttgartensia (1968, 1977, senast 2004). Olofsson 1986, 10, skriver att Bibel 
2000 ”[…] vill bygga på en textkritiskt etablerad text, dvs en text som förutsätter en jämförelse mellan olika 
textvittnen för att komma fram till en så ursprunglig text som möjligt.” – till skillnad från KB 1917, som envetet 
höll fast vid MT. Det finns ingen anledning att betvivla Olofsson på denna punkt. 
10 Även TDOT, 503. 
11 Stordalen 1994, 62. 
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tillsammans för att uttrycka en människosyn eller en människobild. Det är en syn som jag 

finner rimlig och som jag gärna vill ansluta mig till. Med dessa premisser anser jag det 

motiverat att använda begreppet ”teologisk exeges” för att undersöka Bibel 2000. 

I bibelöversättningar till olika europeiska språk har ”själ”, eller motsvarande ord (fr. ”âme”, 

ty. ”Seele”, eng. ”soul”), varit särskilt vanligt som översättning av #$pn. I KB 1917 översätts 

#$pn med ”själ” 10 gånger; se Appendix. Därför, och eftersom forskningen under 1900-talet 

ofta problematiserat just denna översättning, kommer en av tyngdpunkterna för diskussionen 

att vara detta ”själ”. Staffan Olofsson har noterat att i KB 1917, som annars berömmer sig av 

en hög grad av konkordans, dvs. att ett hebreiskt ord konsekvent återges med ett svenskt ord, 

är #$pn ett av de ord som bryter konkordansen mest.12  

Konkordans, eller konkordansprincip, innebär strikt genomfört att #$pn alltid skulle översättas 

till t.ex. ”själ” på svenska. Man skulle alltså tillämpa samma översättning oavsett kontext. 

Detta har i varierande usträckning varit en ambition i olika översättningar. Man kan nämna 

Helge Åkessons mycket litterala översättning från 1911 som försökte tillämpa en konsekvent 

konkordansprincip. Eftersom de flesta hebreiska ord har ett mycket brett betydelsefält (se 

genomgången i 6.2, Antropologiska begrepp i Gamla testamentet) är det oftast nödvändigt 

med olika översättningar i olika kontexter, för att försöka fånga hela innebörden hos ett visst 

ord. Diskussionen kring hur #$pn översätts till svenska och den därtill hörande problematiken, 

t.ex. med konkordansprincipen, blir en del i diskussionen kring målspråket i Bibel 2000. 

Eftersom just ”själ” har varit mycket viktigt i målspråket i tidigare översättningar blir det 

extra intressant för mig. 

Avgränsningen av materialet görs till Genesis. Där förekommer #$pn 43 gånger. Jag kommer 

att undersöka Bibel 2000:s översättning av Genesis och se hur Bibelkommissionen valt att 

översätta, dvs. vilken teologisk exeges man eventuellt har bedrivit. Vilka ord har man valt 

som översättning av #$pn och hur ofta förekommer dessa respektive ord? Min uppfattning är 

att det blir oöverskådligt att behandla de 43 förekomsterna var och en för sig. Istället kommer 

jag att gruppera alla textställen som översatts likadant, t.ex. alla förekomster av “liv”,13 och 

sedan föra en kritisk diskussion kring dessa för att undersöka hur en eventuell teologisk 

exeges ser ut. 

                                                
12 Olofsson 1986, 145; Jfr Appendix. 
13 Jfr Hartman 2005, 93. 
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5. MATERIAL 

I Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testaments listar Claus Westermann hur många 

gånger som #$pn förekommer i Gamla testamentet.14 I Pentateuken förekommer #$pn totalt 205 

gånger (Genesis 43, Exodus 17, Leviticus 60, Numeri 50 och Deuteronomium 35 ggr). 

Överlägset mest förekommande är det i Psaltaren (144 gr). Jag har valt att begränsa mig till 

Genesis. Att behandla 43 olika förekomster av #$pn framstår som en lagom omfattning inom 

ramen för en D-uppsats. Eftersom Genesis både beträffande dess litterära eller narrativa stil 

men också dess användning av just #$pn är varierande, särskilt jämfört med Leviticus som av 

Pentateukens böcker har störst antal förekomster av #$pn, och eftersom den är relativt 

omfattande är det min uppfattning att undersökningen av just Genesis skulle ge ett gott 

tvärsnitt på de olika förekomsterna av #$pn. Genesis skulle visa på ett brett spektrum av olika 

betydelser av #$pn i den hebreiska texten. 

Genesis i både BHS och Bibel 2000 är den första delen av materialet. Detta använder jag för 

att se hur #$pn används i den hebreiska texten och hur – med vilka ord – det har översatts i 

Bibel 2000. Dessa förekomster skall sedan undersökas med hänsyn till Bibelkommissionens 

material i Landsarkivet, Uppsala. Detta material är inte publicerat, och i princip outforskat. 

Av detta omfattande material är en liten del intressant för min forskning: 1) Utkasten, 

kommentarerna och referentsvaren till översättningen av Genesis,15 2) Protokollen från GT-

enhetens styrelsemöten,16 samt det blandade material som samlats från hela GT-enhetens 

arbete, t.ex. den omfattande listan med konkordansord och -uttryck.17  

Till materialet hör vidare de statliga utredningar där Bibelkommissionen principiellt 

förklarade och motiverade sitt arbete,18 samt de tidskriftsartiklar och böcker där enskilda 

ledamöter av Bibekommissionen medverkade. För att få en bakgrund till, och en förståelse av, 

#$pn kommer jag att konsultera olika verk och lexica som behandlar #$pn specifikt och 

gammaltestamentlig antropologi generellt. 

 

 

                                                
14 Westermann 1976, 72. 
15 F01:1,2,3,4,5,6.  
16 A03:1. 
17 F89:1,2,3,4. 
18 SOU 1965:68; SOU 1974:33; U 1972:10. 
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6. FORSKNINGSLÄGET 

Claus Westermann påpekar att #$pn är ett av Gamla Testamentets mest undersökta och 

utforskade ord.19 Under 1900-talet har det skrivits ett flertal monografier om #$pn,20 samt 

dessutom övergripande verk om GT:s antropologi.21 Därtill finns en omfattande behandling i 

lexica och uppslagsverk.22 Den svenska forskningen finns representerad i t.ex. Sten Hidals 

bok om ”människobild och människosyn” i GT.23 Därutöver behandlas #$pn i flera artiklar i 

t.ex. Svensk Exegetisk Årsbok.24 Relationen mellan Gamla testamentets hebreiska text och 

LXX, och hur #$pn där tar sig uttryck, har undersökts av flera forskare under 1900-talet.25 

Forskningen kring Bibel 2000 är mycket sparsam, säkert för att bara dryga tio år förflutit 

sedan dess publicering. Det finns ett visst material publicerat inför översättningen och i 

samband med den i form introduktioner och förklaringar,26 men ingen kritisk undersökning av 

dess eftermäle. Jag har t.ex. funnit två artiklar av Bertil Albrektson, en i Svensk Exegetisk 

Årsbok som mer uttryckligt behandlar #$pn i den nya översättningen, men skriven flera 

decennier innan Bibel 2000 togs i bruk,27 och en från ungefär samma tid i Svenskt 

gudstjänstliv som behandlar #$pn i Psaltaren.28 Utöver detta diskuteras #$pn på ett par sidor i en 

artikel av Christer Åsberg i Det nya Gamla testamentet. Från forntida hebreiska till nutida 

svenska.29 Dock är det uppenbart att både Albrektsons och Åsbergs artiklar är skrivna för att 

försvara den nya översättningen, och alltså knappast några förutsättningslöst kritiska alster. 

Till denna kategori kunde man också räkna Staffan Olofssons Guds ord och människors 

språk. En bok om bibelöversättning, som vill vara ”en hjälp att se den nya svenska bibeln i ett 

historiskt och ett översättningstekniskt perspektiv.”30 Staffan Olofsson deltog själv i 

bibelkommissionens arbete. 

                                                
19 THAT, 72. 
20 Se litteraturlista i THAT, 72; Ges18, 835-836. 
21 T.ex. Johnson 1962; Hidal 1997; Wolff 1981; Stordalen 1994; dessutom kan nämnas äldre verk som Johannes 
Pedersens Israel (1920f), Ludwig Köhlers Der hebräische Mensch (1953), Georges Pidouxs L’homme dans 
l’ancien testament (1953) m.fl.  
22 T.ex. BDB, HALOT, DCH, THAT, TDOT. 
23 Hidal 1996, som följer ungefär samma uppställning i sin behandling av de olika ”antropologiska” begreppen 
(förutom #$pn t.e.x också r#ob, bl, xwr, som Wolff 1976. Hit kan också räknas Stordalen 1994. 
24 Hartman 2005, Albrektson 1977. 
25 T.ex. Bratsiotis 1966; Lys 1959 & 1965. 
26 Albrektson, 1977; SOU 1974:33; SOU 1965:68; Åsberg 1991; Åsberg 1999; Olsson 2001. 
27 Albrektson 1977. 
28 Albrektson 1979-1980. 
29 Åsberg 1999. 
30 Olofsson 1986, bakre omslaget. 
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Detta tycks vara det enda. Det finns alltså ingen kritisk undersökning av Bibel 2000, varken 

av dess generella karaktär, eller dess mer specifika delar av innehåll, t.ex. av det som jag i 

denna uppsats har satt mig före att undersöka. Däremot, som vi skall se, behandlar det 

opublicerade materialet från bibelkommissionens process i viss mån komplexet #$pn och dess 

uttydning i översättningen. 

7. GAMLA TESTAMENTETS ANTROPOLOGI OCH #$pn 

7.1 Antropologi i Gamla testamentet 

Jag vill inleda med att nämna något om den antropologi, eller människosyn, som präglar GT. 

Antropologi förstår jag här som ett försök att systematisera och förstå vad som präglade 

tänkandet kring människan i Israel, även om det inte var enhetligt eller konsekvent. Detta 

tänkande gäller både människans relation till sig själv, till sina medmänniskor, och till Gud, 

varför man även kan säga att antropologin tangerar teologin. Forskningen har hävdat att GT:s 

antropologi präglas av ett syntetiskt tänkande, dvs. ett helhetstänkande eller en helhetssyn på 

människan.31 En viss kroppsdel och dess funktion är inte åtskiljbara; de betecknar en helhet. 

”Hand” (dy) används t.ex. för att uttrycka styrka. Det innebär att dessa begrepp i översättning 

till andra språk kan vara svåra att göra rättvisa. Hans Walter Wolff hävdar att de vanliga eller 

vedertagna översättningarna av de flesta antropologiska ord och begrepp i GT till något av de 

västerländska språken är problematiska eller t.o.m. felaktiga.32 Översättningen präglas av en 

dikotomi eller t.o.m. trikotomi33 som är ett resultat av främst grekiska eller platonska 

filosofiska influenser. Detta är främmande för den semitiska tankevärlden, och ett avsteg från 

det syntetiska tänkandet. 

 

Möjligen är det vanskligt att tala om antropologi i detta sammanhang, eftersom Gamla 

testamentets författare förmodligen inte medvetet utformade en sammanhängande lära om 

människan – en antropologi. Åtminstone företer det antropologiska systemet, om man nu kan 

tala om ett sådant, stora skillnader gentemot vårt samtida västerländska. Det finns också en 

fara i att tvinga in gammaltestamentligt tankestoff i en modern begreppsapparat. För att 

diskutera de begrepp och ord som i GT används för att beskriva vissa egenskaper hos 

människan är det dock nödvändigt att i någon mån systematisera detta stoff. Detta, anser jag, 

                                                
31 Tex Johnson 1964, 1-2; 87; TDOT, 506; Hidal 1997, 46. 
32 Wolff 1981, 7. 
33 kropp – själ, respektive kropp – själ – ande.  
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görs bäst med begreppet antropologi. Det blir på så viss snarare ett arbetsbegrepp än en 

systematisk klassificering. Dessutom är det så, att även om inte GT:s författare arbetat 

medvetet för att systematisera sina tankar inom en enhetlig antropologi, så uppvisar GT:s 

texter vissa gemensamma drag i dessa avseenden, vilket kan ge anledning att tala om en 

antropologi eller en människosyn. 

7.2 Antropologiska begrepp i Gamla testamentet 

Inom ramen för GT:s antropologi förekommer ett antal viktiga begrepp eller ord som 

betecknar olika funktioner hos, eller aspekter av, människan. Däribland kan nämnas r#ob, xwr, 

(b)bl samt #$pn. 

(b)bl betecknar kroppsdelen "hjärtat". I hebreiskan kan det, metaforiskt, användas för att 

uttrycka säte för emotioner, men mycket oftare användes det för att uttrycka säte för 

människans vilja eller önskan. Uppmaningen "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt 

hjärta" (Deut 6:5) är en uppmaning till människans vilja att älska Gud. Men den kanske 

viktigaste aspekten hos bl är att det är säte för intellektet. I Israel tänkte man inte med 

hjärnan, utan med hjärtat. Kanske betecknar bl framförallt i de bibliska texterna människans 

rationella, tänkande, sida, den som vi skulle tillskriva hjärnan,34 och inte så mycket det fysiska 

hjärtat, organet.35 

r#ob har traditionellt översatts till "kött(et)", men betecknar egentligen själva kroppen. 

Närmare bestämt betecknar det den svaga och bräckliga, dödliga, kroppen. Det är viktigt att 

notera att r#ob inte är samma sak som grek. sarx hos Paulus. Det handlar alltså om den 

mänskliga kroppen i dess helhet, vilken som sådan är skapad av Gud, och därför principiellt 

något positivt, om än bräcklig och dödlig. Här finns alltså inte dikotomin mellan ”kropp/kött” 

och ”själ”. 

xwr kan sägas vara ett komplement till ovannämnda r#ob.36 Man bör inte förstå det som en 

dikotomisk motsats till r#ob, utan som en annan del av en helhet (den syntetiska helheten). 

Det kan översättas med "ande" eller "vind". I Bibel 2000 översätts Myhl) xwr till "gudsvind" 

                                                
34 Jfr Wolff 1981, 47; ”We must guard against the false impression that biblical man is determined more by 
feeling than by reason.” 
35 Olofsson 1986, 131, hävdar t.o.m. att ”I själva verket måste vi leta med ljus och lykta efter belägg för att lev 
kan syfta på det biologiska hjärtat!” 
36 Jfr Hidal 1997, 63: "När b[asar] ställs i medveten motsats till ruach "ande", då är det inte fråga om en 
metafysiskt präglad dualism, utan att "köttet" är det svaga gentemot Gud." 
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("Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över 

vattnet", Gen 1:2) – det översattes i KB 1917 med ”Guds ande”. Vinden och andedräkten 

förbinds hos människan; hennes andedräkt är hennes vind. Sten Hidal kallar xwr för "närmast 

en livsprincip"37, och som sådan ligger den ganska nära #$pn. Även xwr kan, liksom bl, 

användas för att beteckna människans vilja. Det finns inga självklara vattentäta skott mellan 

de olika antropologiska begreppen i Gamla testamentet. 

7.2.1 #$pn 

#$pn har en central plats i GT:s antropologi. Horst Seebass har i Theological Dictionary of the 

Old Testament (TDOT) t.o.m. hävdat att ”[…] more than other words, nepe is truly 

anthropological”.38 Det betecknar något hos människan som har med själva livet, det 

livsuppehållande, att göra. Lika väl som det verkar kunna beteckna livet som sådant, verkar 

det också kunna beteckna specifika organ – hals, strupe – såväl som andningen. Det verkar 

också i inte få fall fungera som personligt eller reflexivt pronomen (”du”, ”jag”, ”han”, 

”hon”).  

Som jag redan påpekat präglas GT:s antropologi, eller människosyn, av en syntetisk 

helhetssyn på människan. Här finns ingen uppdelning mellan ”kropp” och ”själ” och ”ande”. 

När man talar om en ”själ” är detta ingen enskild del av kroppen, vilken kan skiljas från 

denna. ”Kropp”, ”själ” och ”ande” ses snarare tillsammans som en helhet eller som aspekter 

av denna helhet – det är inte fråga om en ”metafysiskt präglad dualism”.39 

Begreppsförskjutningen blir ibland så stor att den betydelse vi lägger in i vissa ord är den rakt 

motsatta mot GT:s föreställningsvärld. Därför är en mycket viktig del av reflektionen kring 

begreppet #$pn att så långt som möjligt närma sig GT:s föreställningsvärld, och försöka hitta 

motsvarande svenska begrepp som svarar så väl som möjligt mot denna föreställningsvärld. 

Detta måste vara en grundläggande uppgift vid ett översättningsarbete. 

Enligt Brown Driver Briggs (BDB) har #$pn betydelser som t.ex. ”that which breathes, the 

breathing substance or being = ψυχή, anima, the soul, the inner being of man.”40 Bland flera 

andra definitioner kan man notera den som lyder: ”seat of emotions and passions”. Här 

närmar man sig den definition som tillskriver #$pn en mer komplex betydelse. Det handlar om 

                                                
37 Hidal 1997, 64. 
38 TDOT, 503. 
39 Hidal 1997, 63. 
40 BDB, 659, kurs. i orig. 
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själva livet och vad därtill hör – det liv som känner sorg, smärta, glädje, ångest osv.; ”[…] the 

ego or the self as the subject of grief, sadness […]”.41 Detta är egenskaper som ryms inom 

”the inner being of man”. Aubrey Johnson hävdar att ”vitality” är karakteristiskt för 

människan som #$pn.42  

Köhler-Baumgartner (HALOT) listar betydelser som ”throat”, ”neck”, ”breath”, ”living 

being”, ”personality”, ”soul”.43 Ett av de senaste lexica som utkommit, 18:e upplagan av 

Gesenius Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament (Gen18) 

2007, listar betydelser som "Kehle", "Hals", "Atem", "Gier", "Verlangen", "Seele", och vad 

jag uppfattar som en övergripande definiton: "Bez[eichnung] f[ür] das, was Menschen u[nd] 

Tiere z[u] Lebeswesen macht."44 #$pn är alltså det som gör människor och djur till levande 

varelser. Clines (DCH) nämner betydelsen "soul" i första hand, som en övergripande eller 

sammanfattande definition, och därefter till exempel ”throat”, ”neck”, ”appetite”, ”hunger”, 

”heart”, ”mind”, ”breath”, ”life”.45  

Utvecklingen av de lexica som jag har använt mig av (1976 t.o.m. 2007) visar att betydelsen 

"själ" ("soul", "Seele"), som ju framför andra har varit den vanliga översättningen av #$pn, är 

utan undantag aktuell i alla lexica. Den har inte så att säga blivit utfasad med tiden. Detta 

skall jag ta upp närmare i avsnitt 9, Diskussion. 

7.2.1.1 #$pn och Septuaginta 

Diskussionen kring tolkningen och översättningen av #$pn är och har varit omfattande. 

Forskningen har under 1900-talet velat visa att översättning av #$pn till ”själ”, eller 

motsvarande, kanske snarare går tillbaka på ψυχή i LXX och anima i Vulgata än #$pn i Gamla 

testamentet. Det skulle alltså handla om att sakinnehållet förändrats eller att det kom att ge 

andra associationer. Man har förmodat att tendensen att översätta #$pn till ”själ” eller 

motsvarande snarare härrörde från en grekisk/platonsk tankevärld,46 än en semitisk/hebreisk. 

Med anledning av detta har man dragit slutsatsen att ”själ”, ψυχή, inte särskilt väl skulle 

                                                
41 TDOT, 509; Jfr THAT, 84: ”Der Satz ’deine n. wird am Leben bleiben’ [Gen. 12:13] darf nicht als Tautologie 
aufgefasst werden; es ist gemeint: dein Ich, das liebt und hasst, betrübt ist und sich freut, wird am Leben 
bleiben.” 
42 Johnson 1962, 7, 11. 
43 HALOT, 711-712. 
44 Ges18, 834. 
45 DCH, 724. 
46 som representerar en dikotomi (kropp – själ) eller t.o.m. en trikotomi (kropp – själ – ande), Wolff 1981, 21; 
”soul (but markedly different from the Greek concept of the soul)”, HALOT, 712. 
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representera vad det hebreiska ordet #$pn egentligen innebär. Lars Hartman har talat om ”[…] 

associationer som är helt olika dem som det hebreiska originalet rymmer.”47 I denna 

överföring till LXX skulle man kunna misstänka det som Staffan Olofsson inom ramen för 

”theological exegesis” kallar ”transcendentialization”.48  

Å andra sidan har Claus Westermann hävdat att ψυχή anknyter till för-platonsk 

föreställningsvärld som korresponderar ganska väl med den gammaltestamentligt hebreiska – 

detta med stöd av Daniel Lys och Nikolaus Bratsiotis som båda runt 1960 presenterade 

forskning som visade att ψυχή i LXX representerar eller motsvarar #$pn ganska väl.49 Horst 

Seebass hävdar att ”[…] a pre-Platonic usage of ψυχή exhibits striking similarities to OT 

usage”, och på grund av detta kan man inte säga att LXX:s översättning ψυχή är ”totally 

inappropriate.”50 Det verkar som att forskningen under 1900-talet genomgått en dialektisk 

utveckling, där #$pn antagits betyda – eller snarare motsvara – ”själ”, ”Seele” och liknande, 

och sedan en reaktion eller antites mot detta som förklarat att en sådan översättning varit 

problematisk och mindre lämplig.51 Det verkar dock som att de senaste decenniernas 

forskning sedan ca 1960, Lys och Bratsiotis, nyanserat bilden och visat att den är komplexare 

än man förmodat. Framförallt verkar det ganska tydligt att det inte finns någon övergripande 

konsensus kring just problemet #$pn i förhållande till LXX. 

7.2.1.2 #$pn i med hebreiskan närbesläktade språk 

#$pn eller liknande återfinns förutom i hebreiskan i alla andra semitiska språk. I nästan 

samtliga fall ligger betydelserna nära, eller mycket nära, de som hebreiskans #$pn har. I både 

den samtida och senare arameiskan noterar man betydelser som ”soul”, ”living person”, 

”living essence”, ”self”.52 Ugaritiskan har (för np) ”throat”, ”appetite”, ”desire”, ”breath”, 

”force”, ”soul”, ”life”.53 

                                                
47 Hartman 2005, 89. 
48 Se Teori och metod, 4. 
49 THAT, 95; Jfr TDOT 1998; Lys, 1959 samt Bratsiotis, 1966 var de första som förde fram denna nya syn på 
#$pn/ψυχή. i LXX. 
50 TDOT, 503, som referear till Lys och Bratsiotis. 
51 T.ex. Johnson 1964, 3-4, som nämner att antal grundläggande verk om GT:s antropologi från första halvan av 
1900-talet (Georges Pidoux, Johannes Pedersen, Vilhelm Grönbech) som i mångt och mycket är förtjänstfulla, 
men ”[…] they are marred for the present writer by what seems to be a questionable use of the term ’soul’ (sjael, 
âme) […]” 
52 Sokoloff 1990, 355. 
53 Lete & Sanmartín 2004, 636-637; till skillnad dock mot TDOT, 502, som hävdar att [i ugaritiska] ”The 
meaning ’soul’, it should be noted, is far from certain.” 
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I Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l’ouest listar Jean & Hoftijzer betydelser hos 

olika inskriptioner av #$pn i västsemitiska språk. Där finner man ”personne”, ”disposition” 

(ung. person[lighet], karaktär), ”âme”.54 Dock är, i akkadiska, ej explicit nämnt betydelsen 

”soul”, men dock ”life”, ”living being(s)”, ”person”, ”body”, ”self”, ”breath” m.fl.55  

Det är värt att notera att i dessa med hebreiskan närbesläktade språk #$pn/np/nfs och 

motsvarande bär betydelsen ”själ”56, men även ett antal andra betydelser som i de flesta fall 

stämmer bra eller mycket bra överens med hebreiskans #$pn. Betydelserna av #$pn i de olika 

semitiska språk som jag här har tagit upp överlappar och överbrygger varandra. 

8. INVENTERING: #$pn I GENESIS 

8.1 Bibelkommissionens arbetsprocess 

Bibelkommissionen formerades första gången 1963 på uppdrag av Utbildningsdepartementet. 

1968 lade Bibelkommissionen ett förslag om två översättningar; en för kyrkligt bruk och en 

folkbibel. Detta förslag gick sedan ut på remiss; så gott som alla instanser avvisade förslaget 

om två översättningar. Man ansåg att det skulle bli för omfattande och tidskrävande.57 Samma 

år publicerades den omfångsrika SOU 1968:65 Nyöversättning av Nya testamentet med 

översättningsprov ur valda delar av NT. 1972 publicerades ytterligare en volym 

översättningsprov ur NT (U 1972:4), och samma år Inför en ny bibelöversättning (U 1972:10) 

med Bibelkommissionens direktiv och riktlinjer, som man dittills arbetat efter och som man 

nu formulerade och rekommenderade för det vidare arbetet.58 1974 publicerades SOU 

1974:33 Att översätta Gamla testamentet med ett litet översättningsurval ur GT samt riktlinjer 

för det fortsatta arbetet. 

Som Bibelkommissionens styrelsesammanträdesprotokoll visar utsågs Krister Brandt att 

tillsammans med Karl Gustaf Hildebrand som svensk stilist översätta Genesis.59 Tillsammans 

bildade de ett översättarpar (Öp). Arbetsgången var därefter sådan, att Krister Brandt gjorde 

en första översättning till svenska, Hebraistutkast, och bifogade till denna sina filologiska 

kommentarer. Efter synpunkter från Översättningsenheten (Öe) utarbetade Brandt och 

                                                
54 Hoftijzer & Jean 1965, 183. 
55 CAD, vol. 11, del 1, 296. 
56 Ges18, 834; Jean 1965, 183; Sokoloff 1990, 355; Lete 2004, 636. 
57 Åsberg 1991, 48; se även Olsson 2001, 117. 
58 U 1972:10, 5. 
59 A03:1. 
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Hildebrand ett andra utkast (Öp-text). Efter synpunkter från två filologiska experter 

reviderades utkastet (Reviderat Öe-manus). Till slut fastställdes en slutgiltig version. 

Pentateuken blev aktuell mellan 1978 och 1984, Genesis 1981. Den första ”öe”-versionen av 

Gen 1-3:12 fastställdes i augusti 1983, den slutgiltiga versionen av hela Genesis förelåg färdig 

för tryckning i oktober 1990. Således tog det nio år för översättarparet, referenterna, de 

filologiska experterna och översättningsenheten att arbeta fram en färdig översättning av 

Genesis.60 

Om man undersöker materialet i Landsarkivet kan man alltså få en uppfattning om 

översättarparets, och i förlängningen Bibelkommissionens, arbetsgång. Man har alltså 

producerat ett antal utkast och sedan slutligen fastställt en version. Genom att studera dessa 

utkast och versioner, från det första Hebraistutkastet till den slutgiltiga versionen, tryckt i 

SOU 1999:100 och SOU 2000:100, kan man få en uppfattning om huruvida översättningen 

genomgått några (större) förändringar från utkast till färdig text. Det man då kan konstatera är 

1) att ordalydelsen i de nedan undersökta verserna i flera fall ser något annorlunda ut i 

Hebraistutkastet, jämfört med hur den senare ser ut i Bibel 2000 (T.ex. Gen 12:13, 

Hebraistutkast: ”[…] och jag får behålla livet tack vare dig”, Bibel 2000: ”[…] och jag får 

leva tack vare dig”). I ”Öp”-texten och ”Öe”-texten har ordalydelsen korrigerats, och är 

nästan alltid identisk med Bibel 2000. Vidare kan man konstatera 2) att alla #,2pn översätts 

likadant i Hebraistutkastet som i den slutgiltiga Bibel 2000,61 med undantag för två verser: 

Gen 46:26 där Bibel 2000 utelämnar Hebraistutkastets ”De personer […]” (min kurs.). Men 

det handlar alltså om ett utelämnande, och inte en annan översättning. Dessutom översätts 

Gen 23:8 ”Om det är er vilja” i Hebraistutkastet, men ”om ni tillåter” i Bibel 2000. Men det är 

knappast fråga om mer än en omskrivning. 

8.2 Översättningen: Det färdiga resultatet 

Här nedan följer alla verser i Genesis i Bibel 2000 som i den hebreiska grundtexten har ordet 

#$pn en eller flera gånger. Det eller de ord som är den svenska översättningen av #$pn i 

respektive vers är understrukna. I det eller de fall som Bibelkommissionen valt att inte 

översätta #$pn markeras detta med en asterisk inom parentes: (*). 

                                                
60 A03:1, För en utförligare beskrivning av arbetsgången, se Olsson 2001, 113. 
61 F01:1:05, 26, 34; F01:2:05, 10, 15, 34; F01:3:05, 10, 25, 34, 35; F01:4:05, 15, 25, 26, 34, 35; F01:5:05, 10, 25, 
26. 
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1:20 ”Gud sade: ’Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden 

under himlavalvet.’”  

1:21 ”Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet 

myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott.”  

1:24 ”Gud sade: ’Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och 

vilda djur av olika arter.’”  

1:30 ”[Gud sade:] ’Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt 

som har liv i sig,62 ger jag alla gröna örter att äta.’ Och det blev så.”  

2:7 ”[…] då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom 

hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.”  

2:19 ”Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde 

fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse63 fick det 

namn som mannen gav den.”  

9:4 ”[Gud sade:] ’Men kött som har liv, det vill säga blod, i sig får ni inte äta.’” 

9:5 ”Och för ert eget blod (*)64 skall jag kräva vedergällning. Jag skall utkräva den av varje 

djur, och av varje människa skall jag kräva vedergällning, om hon dödar en annan 

människa.’”  

9:10 ”[Gud sade:] ’och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla 

vilda djur, alla som gick ut ur arken.”  

9:12 ”Gud sade: ’Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla 

levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled.’”  

9:15 ”’[…] då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande 

varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser.’”  

9:16 ”’När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan 

Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.’”  

12:565 ”[Abram ][…] tog med sig sin hustru Saraj och sin brorson Lot, all egendom och alla 

slavar som de hade förvärvat i Harran. Så började de sin vandring mot Kanaan.”  

12:13 ”’Säg därför att du är min syster, så kommer allt att gå mig väl tack vare dig, och jag får 

                                                
62 ”In dieser Bedeutung [Atem] begegnet jedoch n. im AT nur in Gen 1,30 ’was Lebensatem in sich hat’”, 
THAT, 73; Westermann 1974, 108, har ”Lebensatem”. 
63 ”hyx #$pn (’levande varelse’) står klart offside och är troligen glossa.” F01:1:07, 7; Westermann håller med: 
”in V. 19 wahrscheinlich Glosse”, THAT, 74. 
64 eg. ung. ”Och för blod med dess #$pn i sig”. 
65 Kap 12-13 finns i provöversättning i SOU 1974:33, 120-124. 



 17 

leva.’”66  

14:21 ”Kungen av Sodom sade till Abram: ’Ge mig folket och behåll själv bytet.’”  

17:14 ”[Gud sade:]’ Men en oomskuren, en av manligt kön som inte har fått förhuden 

bortskuren, han skall utstötas ur sitt folk: han har brutit mitt förbund.’”  

19:17 ”När de förde ut dem sade han: ’Fly nu för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte 

förrän du har kommit över slätten. Rädda dig upp i bergen, annars kommer du att förintas.’”  

19:19 ”[Lot sade:]’ Du har visat din tjänare ynnest och har varit barmhärtig mot mig genom 

att skona mitt liv, men jag kan inte fly ända upp i bergen. Jag skulle aldrig hinna undan 

olyckan, jag skulle dö.” 

19:20 ”’[…] Det är bara en liten stad, låt mig få söka min tillflykt där och rädda mitt liv67 – 

den är ju så liten!’”  

23:8 ”[Abraham] […] tog så till orda: ’Om ni vill tillåta att jag begraver min hustru här, så hör 

på mig och lägg ett gott ord för mig hos Efron, Sochars son.’”  

27:4 ”[Isak sade:] ’Laga till en av mina älsklingsrätter och bär in till mig så att jag får äta. 

Sedan skall jag ge dig min välsignelse innan jag dör.”  

27:19 ”Jakob sade: ’Jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort som du sade till mig. Sätt dig 

upp och ät av viltet som jag har fått, så att du68 sedan kan ge mig din välsignelse”  

27:25 ”Då sade Isak: ’Sätt fram maten, min son, så att jag får äta av viltet som du har med dig 

och (*)69 kan ge dig min välsignelse.’ Jakob satte fram åt honom, så att han fick äta, och gav 

honom vin att dricka.” 

27:31 ”Också han [Esau] lagade en god måltid och bar in den till sin far och sade till honom: 

’Vill du resa dig upp, far, och äta av viltet som din son har med sig, så att du70 sedan kan ge 

mig din välsignelse.”71  

32:31 ”Jakob kallade platsen Penuel, ’ty’, sade han, ’jag såg Gud ansikte mot ansikte och 

ändå skonades mitt liv.’”72  

34:3 ”Men han73 [Shekem] fäste sig vid Dina, Jakobs dotter, han blev förälskad i flickan och 

                                                
66 Hebraistutkast (KB): ”[…] och jag får behålla livet tack vare dig.”, F01:2:05; Westermann 1981, 186: ”[…] 
und ich am Leben bleibe um deinetwillen!”. 
67 Speiser: "that my life may be saved", Speiser 1964, 137. 
68 “din #$pn”. 
69 “min #$pn”, eg. “så att min #$pn kan välsigna dig”. 
70 “din #$pn”. 
71 Westermann 1981, 526-527, har i vv. 4, 19, 15, 31 ”[deine/meine] Seele”. 
72 Hebraistutkastet (F01:3:05) har: ”Jakob kallade platsen Penuel, ’ty’, sade han, ’jag har sett Gud ansikte mot 
ansikte och ändå bevarats vid liv.’”; Westermann 1981, 625, har ”[…] denn (sagte er) ich habe Gott von 
Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben.” 
73 “hans #$pn”. 
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sökte vinna hennes hjärta.”  

34:8; ”Hamor vände sig till dem och sade: ’Min son Shekem (*)74 har fattat kärlek till er 

syster. Låt honom få henne till hustru.’” 

35:18 ”Hon [Rakel] var nu döende, och när livet75 höll på att fly gav hon honom namnet Ben-

Oni. Men hans far kallade honom Benjamin.”  

36:6 ”Esau tog med sig sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt folk, sin boskap och 

sina lastdjur och all egendom han hade förvärvat i Kanaan och flyttade till Seir, bort från sin 

bror Jakob.”  

37:21 ”Men när Ruben hörde detta försökte han rädda honom från de andra och sade: ’Nej, vi 

får inte slå ihjäl honom!’”  

42:21 ”Men bröderna sade till varandra: ’Detta är straffet för det vi gjorde mot vår bror. Vi 

såg hur förtvivlad han76 var, han bad om förbarmande, men vi lyssnade inte på honom. Därför 

har vi nu själva drabbats av denna olycka.’”  

44:30 ”[Juda sade:] ’Om jag kommer hem till min far och vi inte har med oss pojken (*)77 

som han är så fäst vid,[…]’”  

46:15 ”Detta var Leas söner som hon födde åt Jakob i Paddan Aram. Därtill kom dottern 

Dina. Söner och döttrar var sammanlagt trettiotre personer.”  

46:18 ”Detta var sönerna till Silpa, som Laban hade gett åt sina dotter Lea. Hon födde dessa 

åt Jakob. Det var sammanlagt sexton personer.”  

46:22 ”Detta var Rakels söner som hon födde åt Jakob. Det var sammanlagt fjorton personer.”  

46:25 ”Detta var sönerna till Bilha, som Laban hade gett åt sin dotter Rakel. Hon födde dessa 

åt Jakob. Det var sammanlagt sju personer.”  

46:26 ”De som Jakob hade med sig till Egypten och som härstammade från honom, hans 

sonhustrur alltså oräknade, var sammanlagt sextiosex personer[…]”  

46:27 ”[…]och eftersom de söner Josef fick i Egypten var två (*),78 blev det sammanlagt 

sjuttio personer av Jakobs släkt som kom till Egypten.”  

49:6 ”Jag79 skyr deras sällskap och vill inte vara i lag med dem. I sin vrede dräpte de män, i 

övermod stympade de oxar.”  

                                                
74 ”hans #$pn”. 
75 Westermann 1981, 667, har ”Als aber ihr Lebensatem entfloh […]”. 
76  eg. “hans #$pn:s förtvivlan/betryck”; Jfr DCH, 727: ”the distress of his soul”. 
77 ”pojken, hans #$pn”. 
78 eg. “två #$pn”. 
79 Speiser: "my person", Speiser 1964, 361; BDB, 660: ”let me not enter”. 
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8.3 Sortering av textställen i Genesis: 

8.3.1 ”varelse” 

Översättningen ”varelse”, eller i pluralis ”varelser” (Westermann: ”Lebenden Wesen”), 

förekommer som översättning av #$pn 9 gånger i Genesis. Det är framförallt i 

skapelseberättelserna i Gen 1-2, där ”varelse(r)” betecknar det som Gud skapar och har 

skapat. Det är ofta fråga om ”levande #$pn”, och endast i 2:7 betecknar detta en människa.80 

Det verkar också som att #$pn i just denna vers har en något annan funktion än i de övriga. 

Gud skapar genom att blåsa in ”liv” (Myyx hm#$n) i människans näsborrar – så blir hon en 

levande #$pn. Här styrks förmodandet att människan inte främst har en #$pn, utan att hon är en 

#$pn.81 Djuren, däremot, skapas inte på detta sätt. Det verkar som att det finns en kvalitativ 

skillnad mellan skapandet av människan och skapandet av djuren. I de övriga verserna är det 

alltså fråga om de djur som Gud skapar. Också djuren kan ha, eller snarare vara, en levande 

#$pn på samma sätt som en människa, även om själva skapelseakten fungerar på ett annat sätt 

eller har en annan kvalitativ innebörd. 

8.3.2 ”(som har) liv” 

Översättningen ”(som har) liv” förekommer 7 gånger och kan sägas ligga nära den första 

(”varelse”). Det betecknar på samma sätt något som Gud har skapat, och något som 

härbärgerar ”liv” inom sig. I Gen 9:4 betyder blodet (Md) i kombination med #$pn att det är 

fråga om något väsentligen ”levande”. Bibelkommissionen kommenterar: ”Ett […] problem 

som i denna korta vers är vilken nyans som ligger i #$pn. ’Själ’ leder väl tankarna fel. Det 

måste vara livsprincipen, ’livet’, som åsyftas […]”82, men Westermann har ”Nur Fleisch mit 

seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen.”; #$pn ”als Seele” betecknar här ”das 

Lebendigkeit”.83 Generellt kan man säga att denna översättning ”liv” ligger nära en 

grundbetydelse hos #$pn. I t.ex. Gen 19:19, ”Du […] har varit barmhärtig mot mig genom att 

skona mitt liv”, är det ”liv” som är översättningen av #$pn. Om det, som jag noterade ovan, är 

så att människan inte har en #$pn utan är en #$pn är översättningen ”liv” mycket träffande.  

                                                
80 BDB, 659: ”man is hyx #$pn, a living, breathing being Gn 2,7 (J); elsewhere hyx #$pn alw. of animals.” 
81 Hidal 1996, 52 (kurs. i orig.); jfr THAT, 88; TDOT, 511: ”[…] a person does not have a vital self but is a vital 
self.”; även Stordalen 1994, 12: ”nefesh er vanligvis noe mennesket er, ikke noe det har.”  
82 F01:1:07, 35. 
83 Westermann 1974, 615. 
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8.3.3 ”människa” 

En människa är ju, om hon inte är död, levande; hon lever. Därför har hon liv i sig. Detta liv 

som hon har, kan man också säga att hon är. Hon är ett liv, dvs. en levande varelse. I de fall 

där Bibelkommissionen valt att översätta #$pn med ”människa” (dock endast en gång, 9:5) kan 

man tycka att det på ett bra sätt träffar en betydelse av #$pn. Kanske är det ingen slump att נפש 

i just denna vers fått betyda ”människa” – det handlar ju om livet contra döden: ”av varje 

människa (Md)h) skall jag kräva vedergällning, om hon dödar en annan människa (Md)h 

#$pn).” Det är: Om hon dödar en annan människa, så att den människans #$pn – Lebenswesen, 

vital self – tas bort. Denna vers står direkt efter förbudet mot att äta blod (9:4), och därför kan 

man säga att detta förbud vill förhindra något som likställs med att beröva någon livet. 

8.3.4 ”slav” 

Översättningen av #$pn med ”slav”, endast en gång (12:5), har varit föremål för 

bibelkommissionens diskussion. I den till Hebraistutkastet hörande filologiska kommentaren 

diskuterar Krister Brandt huruvida det kunde vara lämpligare att översätta med 

”tjänstefolk”.84 Även Bertil Albrektson frågar sig om detta kan vara en möjlighet,85 efter att 

Anders Jörgen Björndalen i sin filogiska expertkommentar frågat sig om inte ”tjänstefolk” 

kunde vara ”noe videre”, något vidare, än ”slav(ar)”.86 Kanske är inte betydelseskillnaden 

mellan ”slav” och ”tjänstefolk” så stor. Det handlar i alla händelser om personer som ingår i 

Abrams hushåll och som är underställda honom i egenskap av tjänstefolk. Man kan notera att 

KB 1917 översätter ”tjänarna”.87 Bibelkommissionen har uppenbarligen haft bryderier 

beträffande det svenska ordet ”slav”. Det verkar inte som att varken Brandt, Albrektson eller 

Björndalen är särskilt säkra på sin sak. Detta diskuteras även i uppslagsdelen till Bibel 2000 

under ”slav”, där man medger att det hebreiska ordet (#$pn men oftare db() är svårt att göra 

rättvisa på svenska – ”slav” har för oss en onödigt negativ association, vilket de motsvarande 

hebreiska orden möjligen inte hade i Israel.88  

 

 

                                                
84 F01:2:07. 
85 F01:2:22. 
86 F01:2:11. 
87 Se Appendix. 
88 Se SOU 2000:100, 3226-3227. 
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8.3.5 ”folk” 

”Folk” som översättning av נפש förekommer även det endast en gång (36:6): ”Esau tog med 

sig sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt folk, sin boskap och sina lastdjur […]”. 

Man kan fråga sig varför Krister Brandt inte valt översättningen ”slav” här också, det verkar 

ju åtminstone som att det är fråga om samma slags personer och situation som i 12:5 – eller 

för den delen ”tjänstefolk”, enligt diskussionen ovan. I de filologiska kommentarerna till 

hebraistutkastet skriver dock Krister Brandt: ”tyb tw#$pn-lk (’alla själar i hans hus’): i 1 Sam 

22:22 var hussjälarna ”anhöriga”, men den bet. är troligen för snäv här […]. Att fatta själarna 

som slavar (jfr till 12:5) är nog också för snävt, även om LXX (ta somata tou oikou auto) kan 

ha förstått det så. Hellre allmänt ’allt sitt folk’.”89 Denna motivering känns något tunn, främst 

för att Krister Brandt inte egentligen själv motiverar sitt ställningstagande. Varför är det 

orimligt att anta att det handlar om ”hussjälar” i bemärkelsen ”slav(ar)? Snarare är det så att 

det är betoningen ”slav” som är för snäv på svenska, men det skulle isåfall gälla Gen 12:5 

också. 

8.3.6 ”personer” 

Översättningen ”personer” förekommer 6 gånger, dock inom ett kort spann: 46:15-27. Det är 

fråga om en uppräkning av Jakobs släkttavla. Redan KB 1917 översatte här #$pn med 

”personer”.90 T.ex. konstateras i SOU 1974:33 inför det kommande översättningsarbetet, att 

”den hebreiska texten har ord för delar av kroppen (ev. ’själ’, ’ande’) där man på svenska 

naturligt talar om hela personen eller personens handling.”91 Med anledning av detta har 

Krister Brandt funnit det naturligt att här översätta ”personer” eftersom det i dessa verser helt 

enkelt är fråga om en uppräkning (Westermann: ”Zählungen”).92 I Gen 46:26 förekommer נפש 

två gånger. I den första halvan av versen översatte Hebraistutkastet ”De personer […]”93 (min 

kurs.) – vilket allså utelämnades senare. Därmed förlorar man konkordansen i detta avsnitt 

(46:15-27). Se vidare om konkordans och konkordansprincipen i avsnittet Diskussion, 9.3. 

 

 

                                                
89 F01:4:07, 141, grek. transkr. i orig. 
90 Se Appendix. 
91 SOU 1974:33, 77. 
92 THAT, 89. 
93 F01:5:05. 
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8.3.7 personliga och reflexiva pronomina 

Användningen av #$pn som personligt eller reflexivt pronomen är vanlig och noteras av alla 

lexica.94 I Genesis i Bibel 2000 förekommer den hela 11 gånger. Det man dock kan notera är 

att det inte endast handlar om ett vanligt personligt eller reflexivt pronomen, utan ett 

förstärkande, intensifierande, pronomen. Åtminstone finns det en bred konsensus om att det är 

så det används i den hebreiska texten. Det rör sig om ett förstärkande eller en intensifiering av 

en aspekt av något slags känsla som נפש ger uttryck för.95 Ett exempel: ”Vi såg hur förtvivlad 

han var (w#$pn trc)’” (Gen 42:21). I denna vers föreslår Clines översättningen ”the distress of 

his soul”.96 Vidare kan nämnas Gen 12:13: ”och jag (y#$pn) får leva”, det vill säga: ”så att jag 

själv får leva [=förbli levande, vid liv]”97, och 19:19 ”[…] och har varit barmhärtig mot mig 

genom att skona mitt liv (y#$pn).” 

Ett annat exempel: Gen 17:14: ”Men en oomskuren, […] han skall utstötas ur sitt folk.” 

Ibland verkar det som att Bibelkommissionen genom att tolka en ganska stor mängd #$pn som 

personligt pronomen, förlorar ”intensitetsaspekten” hos #$pn.98 T.ex. har Westermann: ”[…] 

dessen Leben soll ausgetilgt werden aus seinen Volksgenossen. Meinen Bund hat er 

gebrochen.”99 Ett sådant ordval ger ju en annan karaktär eller innebörd än bara ”han”. 

Bibelkommissionen verkar dock inte riktigt överens med en sådan syn på #$pn: ”’Min néfesh’ 

eller ’hans néfesh’ betyder ofta detsamma som ’jag’ eller ’han’”, skriver man i uppslagsdelen 

till Bibel 2000.100 Detsamma kan gälla för Isaks välsignelse i Gen 27:4-25; ”så att jag får 

välsigna” etc. Här är det i översättningen fråga om ett enkelt personligt pronomen; ”jag”. Men 

precis som i 17:14 tycks man tappa en nyans av #$pn genom den översättningen. Krister 

Brandt hänvisar i sin diskussion till Skinner, som säger om detta att Isak skall välsigna: ”As if 

the expiring nephesh gathered up all its force in a single potent and prophetic wish.”101 Som 

Skinner framställer det verkar Isaks välsignelse vara en akt av kraft och intensitet; och särskilt 

                                                
94 DCH, 732; BDB, 660; HALOT, 712; Ges18, 835. 
95 Jfr Johnson 1964, 18: ”[…] it should be borne in mind that the use of this term as a substitute for the personal 
pronoun often betrays a certain intensity of feeling.”  
96 DCH, 727. 
97 THAT, 84: ”Der Satz ’deine n. wird am Leben bleiben’ darf nicht als Tautologie aufgefasst werden; es ist 
gemeint: dein Ich, das liebt und hasst, betrübt ist und sich freut, wird am Leben bleiben.” 
98 Hur ofta man vill tolka נפש som personligt eller reflexivt pronomen är naturligtvis i sista hand ett val. Seebass 
refererar Johnson i TDOT, 510, som hävdar att #$pn å ena sidan kan översättas som personligt eller reflexivt 
pronomen upp till 233 gånger i hela Gamla testamentet. Å andra sidan hävar Westermann att נפש kan förstås som 
personligt eller reflexivt pronomen endast 86 gånger i Genesis. 
99 Westermann 1981, 304. 
100 SOU 2000:100, 3221. 
101 Skinner 1930, 369. 
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som Krister Brandt hänvisar till Skinner kan man fråga sig varför han inte har tagit fasta på 

detta. 

Man kan notera att #$pn också kan användas som possesivt pronomen,102 men det verkar inte 

förekomma i Genesis. 

8.3.8 övriga 

23:8: ”Om ni vill tillåta”, ordagrant ”om det är /med/enligt er #$pn” Innebörden borde vara 

ungefär en fråga om huruvida personen ifråga (Abraham) vill detta ”med sitt liv”, alltså ett 

uttryck för en stark önskan. #$pn betecknar här ett inre begär, eller en längtan hos Abraham 

(Westermann: Gier, Verlangen).103 Hebraistutkast hade ”[…]’om det är er vilja […]’”104; 

BDB konstaterar att #$pn kan användas ”for acts of the will”105 och Clines översätter: "if it is 

with, i.e. agreeable, to your soul to bury."106 

44:30 ”[Juda sade:] ’Om jag kommer hem till min far och vi inte har med oss pojken (*) som 

han är så fäst vid, […]’”. I denna vers förekommer #$pn två gånger; 1) pojkens #$pn och 2) 

faderns #$pn. Det första #$pn i versen lämnas oöversatt – se vidare 8.3.9 nedan. Det verkar 

återigen som att användningen av #$pn här är till för att förstärka innebörden av utsagan. 

Innebörden tycks vara ungefär: Fadern är, med hela sitt liv, fäst vid pojken, vid pojkens själva 

liv; hans själ i bemärkelsen "vital self".107 Om det är så, missar Bibelkommissionen 

betydelsen liksom i 34:8. Krister Brandt frågar sig i de filologiska kommentarererna om #$pn 

skall betyda ”liv” eller ”känslocentrum: hjärtat” och tycker att ”[d]et senare är säkerligen det 

riktiga”, med hänvisning till 1 Sam 18:1, och fortsätter: ”Men egentligen är det föga mer än 

en nyansskillnad, och ’fäst vid’ är kanske i svagaste laget: ’som han med hela sin varelse är så 

bunden till’”.108 Westermann har: ”Und käme ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, und 

der Junge, an dem er mit ganzer Seele hängt […]”109 (min kurs.), vilket framstår som 

betydligt starkare än det svenska ”han är så fäst vid”. 

 
                                                
102 DCH, 733. 
103 THAT, 77. 
104 F01:2:05. 
105 BDB, 661. 
106 DCH, 728 (kurs. i orig.).  
107 Jfr 1 Sam 18:1: w#$pnk ntnwhy nbh)yw dwd #$pnb hr#oqn ntnwhy #$pnw”Jonatan […] blev innerligt fäst vid 
David; han älskade honom lika högt som sitt eget liv.”  
108 F01:5:07. 
109 F01:6:36. 
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8.3.9 #$pn oöversatt 

Det finns i Genesis fem verser där #$pn lämnas oöversatt. Förmodligen är det för att 

Bibelkommissionen uppfattat #$pn i dessa verser som en förstärkning av utsagan i verserna, 

men att det inte förändrat utsagans innebörd, och därför kunnat utelämnas. Det kan också 

handla om att om #$pn skulle översättas i dessa verser skulle det inte gå att förena med en 

idiomatisk översättning. 

9.5a Bibel 2000 översätter första delen av versen: ”Och för ert eget blod (*) skall jag kräva 

vedergällning”, där den hebreiska texten ger ungefär: ”Och för/med ert blod med dess t#$pn”. 

Det torde innebära att blodet (Md) tillsammans med #$pn används för att uttrycka själva 

livsprincipen, och informera om att detta liv är ”okränkbart”. #$pn och Md uttrycker detta 

tillsammans.110 Bibelkommissionen har väl försökt att få med #$pn genom omskrivningen 

”eget”, vilket hamnar nära pronomenbruket. Men det är mer en omskrivning än en 

översättning – visserligen i riktlinje med den idiomatiska översättningsprincipen. 

27:25 ”Då sade Isak: ’Sätt fram maten, min son, så att jag får äta av viltet som du har med dig 

och (*)111 kan ge dig min välsignelse.’ Jakob satte fram åt honom, så att han fick äta, och gav 

honom vin att dricka.” Här har Krister Brandt valt att inte översätta #$pn, förmodligen för att 

inte behöva upprepa det personliga pronomenet ”jag” (”så att jag får äta av viltet som du har 

med dig och jag [min #$pn] kan ge dig min välsignelse”). Jfr Gen 46:27a, där man utelämnat 

”personer” vid räkneordet ”två”, för att på samma sätt slippa en ”onödig” upprepning. 

34:8 ”Hamor vände sig till dem och sade: ’Min son Shekem (*) har fattat kärlek till er syster. 

Låt honom få henne till hustru.’” Bibel 2000 har här utelämnat #$pn (w#$pn hq#$x ynb Mk#$) som 

väl i grundtexten används för att förstärka intensiteten hos Shekems kärlek till Dina. Om det 

är så missar Bibelkommissionen denna aspekt genom att inte översätta #$pn. Westermann 

konstaterar att det här är #$pn som är subjektet för kärleken: ”Das Subjekt des Liebens ist im 

Hebr. #$pn, nicht bl”112 – det är alltså Shekems #$pn, hans ”vital self”, som älskar Dina. 

44:30a: Se föregående avsnitt, 8.3.8. 

                                                
110 Jfr utkast till uppslagsdelen: ”Till GT:s religiösa betraktelsesätt hör en nykter medvetenhet om att livet är en 
kroppslig funktion, som bl.a. kan avläsas i blodflöde och andedräkt. blodets betydelse upplevs så starkt att blod 
och liv kan uppfattas som samma sak, en föreställning som ligger bakom förbudet mot blodförtäring.”, F89:4. 
111 “min #$pn”, eg. “så att min #$pn kan välsigna dig”. 
112 THAT, 82; Speiser 1964, 262, skriver: "Literally 'his soul, being'". 
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46:27a Här har Bibel 2000 helt enkelt utelämnat #$pn och bara behållit räkneordet: ”[…] de 

söner Josef fick i Egypten var två (*) […]” istället för ”[…] de söner Josef fick i Egypten var 

två #$pn […]”. Förmodligen har man tyckt det räcka, eftersom #$pn här har samma funktion 

som i resten av kapitlet vid uppräkningen av ett antal personer. Kanske räknar man 

upprepningen av #$pn till en hebraism, som man i den svenska idiomatiska översättningen vill 

undvika.  

9. DISKUSSION  

9.1 Inledning 

Det som först bör noteras är att översättningen av #$pn till ”själ” aldrig förekommer i Genesis i 

Bibel 2000. Det är både anmärkningsvärt och överraskande. Som jag påpekade redan i 

inledningen har ”själ” varit den vanliga, vedertagna översättningen av #$pn. Detta fenomen har 

ju också kritiserats kraftigt. Den förmodan som ligger närmast är att Bibelkommissionen 

blivit påverkad av denna kritik, med följden att man i sin översättning har velat tona ner #$pn 

för att så långt som möjligt undvika det ”bibelspråk” som man inte anser representerar den 

hebreiska texten på ett rättvisande sätt. Detta tycker jag mig se även i det material av olika 

slag, såväl protokoll, översättningsmaterial som publicerade skrifter, som jag undersökt. Det 

faktum att #$pn i Bibelkommissionens material ofta lyser med sin frånvaro indikerar också hur 

Bibelkommissionen uppfattat #$pn, även om jag är medveten om att det är viktigt att vara 

försiktig med argument och slutsatser ex silentio. Förmodligen är det dock så att 

Bibelkommissionen inte har uppfattat att tolkningen av #$pn varit särskilt problematisk, utan 

att översättningen av de allra flesta förekomsterna av #$pn i Genesis varit självklar för 

Bibelkommissionen. Detta stämmer också överens med den syn på #$pn som framkommer i de 

artiklar och skrifter som Bibelkommissionens medlemmar producerat utanför ramen för själva 

Bibelkommissionen.113 Se vidare den följande diskussionen.  

Man kan notera att översättningen/tolkningen av #$pn diskuteras principiellt i 

Bibelkommissionens arbetsmaterial flera gånger,114 men vad som är slående är som sagt hur 

ofta en sådan diskussion är frånvarande. Av 43 verser är det bara 7 st. där översättningen av 

#$pn diskuteras i de filologiska kommentarerna och expertkommentarerna, eller i styrelsens 

                                                
113 Albrektson 1977; Albrektson 1979-80; Albrektson & Åsberg 1999; Åsberg 1991; Åsberg 1997; Olofsson 
19865. 
114 Se framför allt noterna till de redovisade verserna i avsnitt 8, Inventering. 
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behandling av Hebraistutkastet och ”öp”-versionen. I efterarbetet, när översättningen i princip 

var klar, lyser #$pn helt med sin frånvaro i korrekturläsningen och kommentarerna inför 

tryckningen.115 Tidigt under GT-enhetens arbete upprättades en omfattande lista med 

konkordans mellan olika ord och uttryck (ca. 200 st.).116 #$pn finns inte med där – vilket är 

desto mer förvånande om det är så som Claus Westermann säger: ”næfæ ist eines der am 

meisten untersuchten Wörter im AT.”117 

9.2 Andra översättare och översättningar 

Staffan Olofsson hävdar att "the translator is dependent on other translators for his rendering 

of [a] term."118 Detta stämmer givetvis eftersom en översättning inte uppstår i ett vakuum; 

Bibelkommissionen hade lexica och kommentarer till sin hjälp. I fallet med Krister Brandts 

översättning av Genesis verkar det ha varit fråga om i huvudsak Claus Westermanns 

kommentar, men även John Skinners och Efraim A Speisers.119 I flera fall ligger Krister 

Brandts hebraistutkast mycket nära Westermann, i andra fall skiljer de sig åt (t.ex. föreslår 

Westermann ”Seele” för #$pn flera gånger). I sin stora Genesiskommentar skriver Westermann 

t.ex. apropå Isaks välsignelse i Gen 27:   

Wenn hier in V. 4 wie in V 19.25.31 #$pn als das Subjekt des Segnens bezeichnet wird, 

geht auch dieser Ausdruck auf die älteste Schicht des Verständnisses zurück; auch #$pn 

meint den Menschen ganzheitlich, mit Leib und Seele. Er kann Atem bedeuten oder 

Verlangen oder Leben. Mann könnte hier übersetzen: damit mein Leben dich segne. 

Übersetzt man ”Seele”, muss man zugleich sagen, dass dann mit Seele der ganze 

Mensch gemeint ist. Vielleicht kommt dem Sinn von #$pn an dieser Stelle der Ausdruck 

y#$pn-lkb am nächsten, der unserem ’von ganzem Herzen’ entspricht. Das Leben Isaaks 

in seiner ganzen Intensität will den Sohn segnen.120
 

Detta visar snarast på en uppfattning där Krister Brandt skiljer sig från Westermann. Det 

verkar inte som att Brandt här har tagit fasta på ”[der] ganzen Intensität” som finns hos #$pn. 

Det är ju inte nödvändigt att översätta just "själ" ("Seele") för att fånga denna intensitet. 

Westermann verkar dock föredra ”Seele” ett antal gånger i Genesis, så t.ex. i Gen  46:15-27; 
                                                
115 ”Synpunkter från öe-medlemmar inför Psv”, F01:6:38; ”Psv-manus” F01:6:40, båda 1990. 
116 F89:1. 
117 THAT, 72. 
118 Olofsson 2009, 21. 
119 Dessa refereras i t.ex. F01:4:07; F01:3:22, F01:6:36; se även SOU 1974:33, 129. 
120 Westermann 1981, 533. 
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”Söhne und Töchter” i v. 15, men ”sechzen Seelen” (v. 18), ”vierzen Seelen” (v. 22), ”siebzen 

Seelen” (v. 25), ”Allen Seelen […] waren siebzig” (v. 27)121 samt i Gen 27. Här skiljer sig 

Krister Brandt uppenbarligen från Westermann. 

I den filologiska kommentaren till Gen 27:4 skriver Krister Brandt:  

y#$pn Kkrbt (’min själ skall välsigna dig’): det är osäkert hur själen fungerar här; olika 

alternativ: A) ”poetisch-grossartiger Ausdruck wie Ps 103:1” (Gunkel); B) = ’helhjärtat’ 

(CW […]); C) själen är ”the expiring nephesh” (Skinner, jfr Speiser). – Först tycker jag 

att man måste avvisa Gunkels jämförelse med Ps 103:1: trots den verbala 

överensstämmelsen fungerar både själ och välsignelse annorlunda där. Eftersom 

uttrycket återkommer i v. 19, 25 och 31, är det troligt att det är en teknisk term för 

välsignelsen på dödsbädden (så Speiser).122  

I sin kommentar, ”marginalnotiser", till Hebraistutkastet av denna vers skriver Bertil 

Albrektson:  

Även om det de facto sker på dödsbädden, finns det väl inget som tyder på att den 

nyansen ligger i #$pn? Jfr v 7, där det står utan #$pn! Jag tror att Driver har rätt: ”my soul. 

A pathetic periphrasis for the pers. pron.” Det är väl inte konstigare än att det står #$pn: 

”jag” här än t.ex. i 12:13?123 

Krister Brandt avvisar Gunkels parallell till Ps 103:1, men säger sedan inget om huruvida han 

ansluter sig eller inte till Westermann och Skinner. Det verkar som att han trots allt ligger 

Westermann närmast – men då får läsaren själva tolka in detta ”helhjärtat” i det personliga 

pronomen ”jag” som översättningen har. Man kan fråga sig på vilka grunder Brandt 

egentligen avvisar Gunkels parallell till Ps 103:1 (hwhy-t) y#$pn ykrb), trots att det där och i 

Gen 27:4 är samma subjekt (#$pn) och samma verb (Krb). Han anser att formuleringen i Gen 

27 fungerar som en ”teknisk term”, medan han förmodligen – han diskuterar tyvärr inte Ps 

103:1 mer utförligt – anser att den i Ps 103:1 fungerar i en ”religiös” kontext, vilket alltså inte 

skulle vara fallet i Gen 27. För dikotomin ”religiös” – ”icke-religiös”, se mer under 10, 

Slutsatser. 

                                                
121 Westermann 1982, 167; ”Die Bezeichnung naefesh für Person oder Individuum gehört wahrscheinlich erst 
mit der späten Zählung zusammen; in den Vätergeschichten begegnet sie nicht.” 
122 F01:3:07. 
123 F01:3:07, understrykningar i orig.; I Gen 27:7 har Bibel 2000: "Skaffa något vilt och laga till något gott, så att 
jag får äta och sedan kan välsigna dig inför Herren innan jag dör." 
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Bertil Albrektsons respons till Krister Brandt är intressant, därför att han anför Driver, vilken 

hävdar att #$pn innebär ”[a] pathetic periphrasis for the pers. pron.” – alltså en patetisk (i 

bemärkelsen ”känslomässig”) parafras för det personliga pronomet. #$pn skulle isåfall inte vara 

direkt utbytbart mot eller likställt med det personliga pronomenet. Detta har inte Krister 

Brandt tagit fasta på så att det kommit till explicit uttryck i översättningen. Det är också något 

som läsaren isåfall får läsa in i texten. 

9.3 Konkordansprincipen 

Man kan, som jag nämnt, notera att #$pn inte behandlas i diskussionen om konkordans mellan 

ord/uttryck (drygt 200 st.) i den databas som bibelkommissionen sammanställde som en hjälp 

vid översättningen.124 Finns det något generellt att säga här om konkordansen? Den lyser, vid 

första anblick, som en strålkastare med sin frånvaro. Men man skulle kunna tala om en 

tillfällig konkordans – så t.ex. mellan 46:15-27 där det är fråga om en uppräkning av de 

israeliter som kom till Egypten; ”personer”, eller 27:4-13 när Isak skall välsigna och #$pn – 

med undantag för 27:25 – översätts som personligt pronomen, eller 1:20-2:19 där #$pn som 

benämning både på djur och människor översätts som ”varelser” och dessutom 9:10-16, också 

”varelser”. 

När Bibelkommissionens styrelse diskuterar Öp-utkastet till Gen 9:15 skriver man: ”Kunde vi 

här få bryta konkordansen och översätta […] ’alla levande väsen’?”125 Trots att 

Bibelkommissionen i sitt ställningstagande för en idiomatisk översättning (”det enda 

försvarliga är en idiomatisk svensk språkdräkt”)126 förkastat konkordansprincipen som sådan, 

visar detta att man ändå tänkt konkordans, och att man tänkt i termer av åtminstone tillfällig 

konkordans. I första halvan av Gen 46:27, där den färdiga översättningen har ”de söner Josef 

fick i Egypten var två”, hade Hebraistutkastet även ”personer” i första halvan av versen – 

vilket allså utelämnades senare. Därmed förlorar man den konsekventa konkordansen i detta 

avsnitt (46:15-27). 

 

 

 
                                                
124 F89:1. 
125 F01:1:07, 37. 
126 U 1972:10, 6. 
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9.4 LXX och ”sentida föreställningar” 

Christer Åsberg lyfter fram diskussionen kring översättningen av #$pn:  

Hjärta och själ har en stark ställning i det religiösa språket och de aktualiserar speciella 

domäner av det inre, andliga landskapet […]. Ord som näfäsh och lev används […] i 

bibelhebreiskan på så varierat sätt att en ordagrann översättning i snäv mening många 

gånger är utesluten om principen om idiomatisk svenska skall vara vägledande för 

översättningen.127  

Åsberg konstaterar att #$pn kan vara ”identiskt med ’jag’” och att ”ordet näfäsh har ett mycket 

brett betydelsefält”: ”Ibland betyder näfäsh ’aptit’”, ”Ibland avses med näfäsh ’strupe’ eller 

’svalg’”, ”En vanlig betydelse är ’liv’ eller ’person’, eller helt enkelt ’jag’”, samt:  

Betyder näfäsh aldrig ”själ”, kan man då fråga sig. Jo, försåvitt man med ”själ” menar 

människans innersta och inte knyter sentida föreställningar och filosofier om själen till 

detta begrepp, så finns det givetvis många ställen där den ”ordagranna” återgivningen är 

lämplig,128 

Därefter exemplifierar Åsberg detta med Dom 5:21:”Fortsätt, min själ, att sjunga med kraft!”, 

Ps 42:6: ”Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro?” och Ps 116:7: ”Kom till ro, 

min själ, Herren har varit god mot mig.” 

”Sentida föreställningar och filosofier” är måhända lite mer komplext än Åsberg låter påskina. 

Eftersom det verkar uppenbart att LXX har haft en del i betydelseglidningen från #$pn via 

ψυχή till Vulgatans anima kan den första reaktionen bli att hålla med Åsberg. Men, som jag 

nämnde ovan, är det troligen inte LXX som sådan som bär skulden till denna 

betydelseglidning, utan snarare tiden efter LXX och hur man under denna tid läst LXX.  

Åsberg hävdar att ”själ” har en stark ställning i ”det religiösa språket”. Åsberg går tillbaka till 

den hebreiska texten, och avfärdar ”själ” med just motiveringen att det inte är mycket av GT 

som består av ett ”religiöst språk”; ”Så utspekulerad är inte hebreiskan.”129 Just på grund av 

detta verkar alltså Åsberg tycka att ”själ” oftast inte – eller nästan aldrig – är en adekvat 

tolkning av #$pn. Men Gamla testamentet använder ett i högsta grad ”religiöst språk” för att 

                                                
127 Åsberg 1999, 98, transkr. i orig. 
128 Åsberg 1999, 98. 
129 Åsberg 1999, 99. 
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resonera inte minst kring det antropologiska. Detta var en av mina poänger i avdelning 4, 

Teori och Metod, där jag diskuterade förhållandet mellan begreppen ”teologi” och 

”antropologi”.  

9.5 ”Theological toning down” 

Under uppslagsordet själ i Bibel 2000 finner man följande formulering:  

För de gamla israeliterna fanns ingen tydlig gränslinje mellan kropp och själ. 

Människan utgjorde en enda levande enhet. Det hebreiska ord som traditionellt återgetts 

”själ” (néfesh) har att göra med biologiska funktioner som skiljer levande materia från 

död. Ordet betydde ursprungligen hals, i överförd mening aptit, glupskhet och åtrå. 

Luftstrupens och halspulsåderns samband med andning och liv gjorde ordet lämpat att 

beteckna livet över huvud (t.ex. 1 Mos 19:17; 5 Mos 24:6). Det kunde sedan stå för 

människan själv som levande varelse. I betydelsen ”levande väsen” används det även 

om djur (1 Mos 9:10-16); i speciella sammanhang kan det t.o.m. syfta på döda kroppar 

(3 Mos 22:4). Det används i lagtexter om den person som omfattas av en bestämmelse: 

”någon” eller ”den som” (3 Mos 5:2; 4 Mos 15:28). ”Min néfesh” eller ”hans néfesh” 

betyder ofta detsamma som ”jag” eller ”han” (t.ex. 1 Mos 12:13; Ps 103:1). Alla 

bibelöversättningar använder i många sådana fall andra ord än ”själ”, medan man ibland 

behåller det ordet i religiösa sammanhang. Uttrycket ”lyfta upp sin néfesh (dvs. åtrå)” 

betyder hoppas, längta eller behöva och återges allmänt så t.ex. i 5 Mos 24:15. 

Traditionellt har ordagrannare återgivningar använts på andra ställen, t.ex. i Ps 25:1. 

Den föreliggande översättningen söker mera konsekvent använda naturliga nutida 

uttryck, som fångar den verkliga innebörden. Ordet ”själ” är därför mer sällsynt här än i 

många äldre översättningar. Det har dock använts på vissa ställen där det har stilistisk 

betydelse (t.ex. Ps 42:6, 7, 12; 2 Kung 23:3, 25).130 

Bibelkommissionen avvisar dikotomin kropp – själ, och pekar på människan som en 

sammansatt (syntetisk) varelse. Bibelkommissionen pekar dessutom på viktiga betydelser: 

”livet över huvud”, ”människan själv som levande varelse”. Men just ”själ” avvisas här – 

förutom i ”religiösa sammanhang”. Man tycker att ”själ” har sitt berättigande just i det 

religiösa språkbruket och i ”religiösa sammanhang”, och i sådana sammanhang anses det 

uppenbarligen också ha ”stilistisk betydelse”. Kanske är det så att en del av problematiken 

                                                
130 SOU 2000:100, 3221, transkr. i orig. 
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kring översättningen av #$pn handlar om vad man är beredd att räkna som ”religiöst 

språkbruk” eller ”religiösa sammanhang”. Bertil Albrektson skriver i Svenskt Gudstjänstliv:  

Originalets näfäsh betyder faktiskt inte alls detsamma som vårt ”själ”. Det hebreiska 

ordets meningsomfång sträcker sig från det konkreta ”strupe”, ”gap” (Jes. 5:4) över 

”hunger”, ”aptit”, ”begär” (Hos. 4:8) och ”längtan”, ”önskan” (5 Mos. 21:14) till ”liv” 

(3 Mos. 24:17) och ”levande varelse”, ”person” (3 Mos. 23:30). Man måste alltså välja 

helt olika svenska ord på olika ställen för att troget kunna återge den verkliga 

innebörden i grundtextens uttryck (vilket KB 1917 också ofta gör).131 

Det Albrektson här menar med ”vårt ’själ’” är hur det på svenska uppfattas: som en del i 

dikotomin kropp – själ. Att ”välja helt olika svenska ord på olika ställen” ligger helt i linje 

med den idiomatiska översättningsprincipen. Men att #$pn ”faktiskt inte alls” skulle betyda 

detsamma som ”själ” verkar överdrivet. Krister Brandt skriver i ”Filologiska kommentarer” 

till Gen 44:30:  

”Hans själ är bunden till hans själ”: tveksamhet tycks alltid ha rått om huruvida ”själ” 

står i bet. ”liv” (t.ex. NJS ”since his own life is so bound up with his”) eller det 

betecknar känslocentrum, ”hjärtat” (KB 1917 ”som vår faders hjärta är så fäst vid”). Det 

senare är säkerligen det riktiga, jfr 1 Sam 18:1. Men egentligen är det föga mer än en 

nyansskillnad, och ”fäst vid” är kanske i svagaste laget: ”som han med hela sin varelse 

är så bunden till”.132  

Krister Brandt ansluter sig alltså här till KB 1917 – att #$pn skulle översättas till ”hjärtat” och 

därigenom beteckna ”känslocentrum”, såsom vi uppfattar det på svenska. I ett referentsvar 

kritiserar överrabbin Morton H Narrowe (vilken även under en tid ingick i styrelsen) 

formuleringen i versens senare del: ”hrw#$q w#$pnw’Han är så fäst vid’ är platt och tråkigt. NJV 

’Since his life is bound up with his’.”133 I detta instämmer också referenten Robert L Wolkoff: 

”Jag tycker att det bör vara betydligt starkare ’Hans liv är honom lika med hans eget’ eller 

något liknande.”134 I ”Styrelsens behandling av 1 Mos” noterades: ”För svagt (MN), som 

dock övertygades om att det är ganska starkt på svenska.”135 Det är märkligt att den övriga 

                                                
131 Albrektson 1979-1980, 54. 
132 F01:5:07. 
133 F01:4:28, 6. 
134 F01:4:28, 6. 
135 F01:6:36. 
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styrelsen verkar ha ansett sig behöva övertyga Morton Narrowe om att det föreliggande 

förslaget var den bästa och mest träffande översättningen av #$pn.  

I en artikel i Svensk Exegetisk Årsskrift skriver Bertil Albrektson om översättningen av Ps 23 

apropå v. 3 (KB1917 ”han vederkvicker min själ”):  

Det är ytterst sällan man har anledning att tala om felöversättningar i 1917 års bibel – 

som tolkning av grundtextens mening fyller denna version i allmänhet högt ställda krav 

– men ”han vederkvicker min själ” är onekligen vilseledande som återgivning av de 

hebreiska ordens innebörd. ”Själ” är visserligen standardöversättning av #$pn; icke desto 

mindre är den i många fall uppenbart oriktig. Hebreiskans #$pn svarar mot en lång rad 

uttryck i vårt språk; det står bl.a. för själva livsprincipen i människan, hennes vitalitet, 

liksom det inte sällan ersätter ett personligt pronomen. Däremot är vårt ”själ” sällan 

användbart som återgivning: det svenska ordet är präglat av motsatsen själ-kropp, en 

dualism som har djupa rötter i grekiskt tänkande men som är främmande för 

gammalisraelitisk människosyn. […] Det hebreiska uttrycket kan ordagrant återges 

”Han återför min livskraft” eller ”Han vederkvicker mig”.136  

Enligt detta resonemang avvisar Albrektson ”själ” eftersom han anser att det inte fångar alla 

betydelser som #$pn kan tänkas ha, eller t.o.m. förvränger dessa betydelser. Som återgivning är 

”vårt ’själ’ sällan användbart”, hävdar han. Hos hela Bibelkommissionen verkar det finnas en 

konsensus kring att #$pn används i hebreiskan på ett ganska nedtonat sätt. Detta tar sig uttryck 

i att Bibelkommissionen anser att översättningen ”själ” nästan alltid är direkt olämplig. 

9.6 The vital self 

Staffan Olofsson nämner flera exempel på ”theological exegesis”, bland dem ”theological 

toning down”, dvs. att man väljer att tona ned vissa uttryck eller aspekter av vissa 

formuleringar.137 Det verkar som att Bibel 2000 har valt att tona ner #$pn bl.a. genom att till 

svenska mycket sällan översätta det till ”själ”, och därigenom beröva det en aspekt av 

intensitet. Detta skulle alltså isåfall vara en del av en teologisk exeges. Vad är det som tonas 

ned? Jag uppfattar det som att man vill undvika ”själ” av flera anledningar; dels för att 

distansera sig från KB 1917 – man har ju velat komma ifrån en specifik bibelstil138 – dels för 

                                                
136 Albrektson 1977, 15. 
137 Olofson 1990, 149. 
138 SOU 1974:33, 17. 
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att undvika att göra en läsning av den hebreiska texten som skulle influerats av grekiskt 

tankegods, dels för att undvika det man kallar religiöst språkbruk. Oron för att hamna i dessa 

fällor gör att Bibelkommissionen går långt i sin önskan att tona ned vissa aspekter av #$pn.  

Som jag visade i min genomgång av lexica139 förstås #$pn knappast i första hand som 

personligt pronomen, utan som ”the vital self”.140 Aubrey Johnson har ju, som jag uppfattar 

det mycket träffande, hävdat att ”[…] it should be borne in mind that the use of this term as a 

substitute for the personal pronoun often betrays a certain intensity of feeling.”141 Men 

Bibelkommissionen skriver i kommentardelen till Bibel 2000: ”’Min néfesh’ eller ’hans 

néfesh’ betyder ofta detsamma som ’jag’ eller ’han’”.142 Det betyder att man i princip anser att 

#$pn är utbytbart mot personligt pronomen. 

Också Staffan Olofsson tar upp frågan om huruvida den hebreiska textens läsning är påverkad 

av ”grekiskt tänkande”: 

Det är […] inte på det sättet att det vi vanligen kallar ”själ” enligt gammaltestamentlig 

uppfattning hade andra egenskaper än vad vi nu vanligen tillskriver den, utan det är 

snarare så att det vi ger beteckningen ”själ” – vårt själsbegrepp är starkt influerat av 

grekiskt tänkande – mycket sällan har något direkt samband med det 

gammaltestamentliga näfäsh. Orden syftar på vitt skilda företeelser och används i helt 

olika sammanhang.143 

Staffan Olofsson har rätt i att #$pn ”används i helt olika sammanhang”. Och vid första 

anblicken verkat det ju som att Bibelkommissionen har tagit till vara på dessa ”olika 

sammanhang”, i det att #$pn bara i Genesis översätts med antal olika ord. Men så som jag 

förstår Bibelkommissionens arbete har man i sin översättning genomgående främjat en viss 

typ av tolkning av #$pn. 

 

 

 

                                                
139 Avsnitt 7.2.1, 11-12. 
140 DCH, 728; TDOT, 510; Jfr Hidal 1997, 50: "den vitala kraften". 
141 Johnson 1964, 18. 
142 SOU 2000:100, 3221. 
143 Olofsson 1986, 130. 
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10. SLUTSATSER 

Det verkar som att Bibelkommissionen inte anser att #$pn kan, och bör, fattas som ”psychic 

power, abounding personality, energy that exorcises all gloominess” – dvs. som något mer än, 

och starkare än, bara ett enkelt personligt eller reflexivt pronomen. Det är anmärkningsvärt att 

t.ex. Horst Seebass sätter likhetstecken mellan reflexivt pronomen och ”vital self”.144 Viljan 

att försöka översätta #$pn så idiomatiskt och kontextuellt som möjligt verkar ha lett till att 

vissa omistliga aspekter av #$pn tonats ned, eller t.o.m. valts bort. Förmodligen vill 

Bibelkommissionen undvika en tolkning av #$pn som skulle kunna uppfattas som dikotomisk, 

som del i föreställningen kropp – själ, på det sätt som man uppfattar att #$pn har tolkats i 

KB1917, men även i andra äldre, europeiska, översättningar. Genom sin tolkning har 

Bibelkommissionen förlorat en aspekt av #$pn. Jag ser det inte som att det finns ett behov av 

att försvara just översättningen ”själ”, men vill peka på dess frånvaro som symptomatiskt för 

Bibelkommissionens principer och dess önskan att vilja tona ned en viss aspekt av texten eller 

vissa delar av texten. Jag uppfattar att Bibelkommissionen bedriver theological toning down 

framförallt i sitt resonemang kring översättningen av #$pn till personligt eller reflexivt 

pronomen, när man t.ex. hävdar: ”’Min néfesh’ eller ’hans néfesh’ betyder ofta detsamma som 

’jag’ eller ’han’”.145 Det stämmer inte riktigt; det betyder inte rakt av detsamma som ”jag”, 

eller ”han”, utan det präglas av en ”intensity of feeling” som vill ge uttryck för ”the vital 

self”, vilket man i detta fall inte tar vara på. 

Det är min uppfattning att en teologisk exeges har skett i Bibel 2000, och att Bibel 2000 går 

att förstå på detta sätt. Den teologiska exeges jag uppfattar att översättningen Bibel 2000 

präglas av är en konsekvent genomförd theological toning down. Bibelkommissionens syn på 

#$pn uppfattar jag som enhetlig och präglad av konsensus, till förmån för theological toning 

down. Eftersom diskussionen av #$pn ofta lyser med sin frånvaro i Bibelkommissionens 

arbete, är det också min uppfattning att man låtit sin tolkning präglas av theological toning 

down på ett sätt som man själv uppfattat som oproblematiskt och självklart och som det rått 

konsensus kring. 

Staffan Olofsson diskuterar i sin avhandling möjligheten av att en viss översättare av delar av 

LXX inte medvetet skulle ha utfört en teologisk exeges, utan gjort detta nästan omedvetet: 

                                                
144 TDOT, 510. 
145 SOU 2000:100, 3221. 
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”[…] his natural linguistic and exegetical interpretation of the Vorlage in front of him.”146 Här 

är ”natural” närmast fattad som spontan, omedveten. Men det är min uppfattning att 

Bibelkommissionen här har gjort en medveten tolkning och översättning av #$pn genom att 

tona ned dess betydelse. Det verkar som att det inom Bibelkommissionen (Brandt, 

Albrektson, Åsberg, Olofsson) har funnits en utbredd konsensus om att översättningen av #$pn 

bör präglas av theological toning down, även om  detta inte är explicit uttryckt. Några möjliga 

förklaringar till detta är alltså: Viljan att distansera sig till KB 1917, viljan att undvika 

”religiöst språkbruk” eller inte tillerkänna stora delar av GT en sådan karaktär, viljan att 

åstadkomma en kraftigt idiomatisk översättning, viljan att undvika dikotomin kropp – själ 

som är främmande för den semitiska tankevärlden. 

Även om vissa av formuleringarna i Genesis i Bibel 2000 liknar t.ex. Westermanns, och det i 

diskussionen av flera verser dessutom hänvisas till Speiser och Skinner, verkar Krister Brandt 

ha stått förhållandevis fri till dessas kommentarer. Den föreställningsvärld som hade kunnat 

sätta sin prägel på översättningen är den aktuella forskningen, och den forskning som Krister 

Brandt har använt sig av. Detta innefattar Westermann, Speiser och Skinner, förutom lexica 

som THAT och BDB. Om dessa dock inte har påverkat Krister Brandt i någon högre 

utsträckning, innebär det att han, och Bibelkommissionen i förlängningen, har stått 

förhållandevis fri till den samtida och dåtida föreställningsvärlden. Denna slutsats tycks också 

stödjas av det faktum att Krister Brandt står ganska fri i förhållande till lexica vilka, som jag 

påpekat, samtliga framhävar vissa aspekter av נפש som han valt att tona ner. Det är dock så att 

det faktum att man har valt att ställa sig förhållandevis fri till den samtida 

föreställningsvärlden, säger något om att man istället hänvisat till en egen föreställningsvärld. 

Översättningen uppstår ju inte i ett kontextuellt vakuum. I denna egna föreställningsvärld 

ingår det att tolka #$pn genom theological toning down. Det är denna föreställningsvärld som 

Bibelkommissionen ger uttryck för, när de anser att #$pn ”har att göra med biologiska 

funktioner”. Snarare är det så, vilket jag visade i min genomgång av lexica i avsnitt 7.2.1, att 

#$pn innebär något mer än bara biologiska funktioner – ”the vital self” är ju knappast en 

kroppsdel. 

Jag uppfattar att Bibelkommissionenss syn på, och tolkning av, #$pn i stor utsträckning bygger 

på vad man uppfattar som en dikotomi: religöst språk – icke-religiöst språk, där #$pn skulle 

användas sparsamt i religiöst språk. Eller snarare: de textställen och sammanhang där #$pn 
                                                
146 Olofsson 1990, 18. 
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förekommer skulle inte i allmänhet betraktas som religiöst språk eller som präglade av 

religiöst språk. Man kan dock fråga sig vilken saklig grund det finns för att uppfatta GT:s 

hebreiska på detta sätt och göra en uppdelning utifrån detta. Christer Åsberg hävdar att 

hebreiskan inte är så ”utspekulerad” att den använder ”religiöst språk” i någon större 

utsträckning. Betyder det att han anser att GT:s hebreiska är primitivare och enklare än t.ex. 

NT:s koine (att det är två olika språk som fungerar mycket olika är det ju ingen som 

ifrågasätter)? Det är svårt att se varifrån de sakliga beläggen för en sådan syn skulle komma.  

Detta verkar heller inte vara någon isolerad uppfattning hos en enskild kommitterad (Åsberg), 

utan en allmänt omfattad uppfattning.147 Varför är t.ex. Ps 103:1 betraktad som religiöst språk 

men inte Gen 27:4 (jfr Krister Brandts hänvisning till, och avvisning av, Gunkel ovan) när 

båda dessa passager, förutom det gemensamma subjektet #$pn har samma verb (Krb). Men när 

Isak skall välsigna Esau sker detta, hävdar man, inte i en ”religiös” kontext, och det uttrycks 

inte med hjälp av ett ”religiöst” språk.  

Jag har alltså konstaterat att det inte bara är Åsberg som anser att hebreiskan inte är 

”utspekulerad”, och att flera med honom är överens om dikotomin religiöst – icke-religiöst 

språk, samt att det verkar finnas en konsensus inom Bibelkommissionen om en theological 

toning down av #$pn. Detta kan man utläsa både av diskussionen av översättningen av #$pn i 

vissa av verserna i Genesis, men jag vill också hävda att denna konsensus går att utläsa ex 

silentio. Som jag har nämnt är det anmärkningsvärt att diskussionen av #$pn ofta är 

frånvarande i Bibelkommissionens material, inte minst i de filologiska kommentarerna, men 

också i kommentarerna till Öp-versionerna. Detta torde betyda att man varit överens om 

tolkningen av #$pn och inte problematiserat denna i någon högre utsträckning.  

Man kan till slut fråga sig hur det kommer sig att Bibelkommissionen har avvisat 

översättningen ”själ”, men inte försökt utveckla någon strategi för att hitta andra och mer 

rättvisande uttryck? I KB 1917 översätts #$pn i Genesis till ”själ” 10 gånger (se Appendix). 

Man kan jämföra med de ord som i KB 1917 ofta översattes till ”frälsning” ((#oy) eller ”nåd” 

(dsx), vilka man i Bibel 2000 istället ofta har översatt till ”räddning” respektive 

”trofasthet”.148 Här har man uppenbarligen funnit andra ord för att komma ifrån en speciell 

                                                
147 Se förutom Åsberg (1999, 98) t.ex. F89:4; F01:3:07; SOU 2000:100, 3221, 3167-3168. 
148 Se SOU 1974:33, 183-185, där en provöversättning av Ps 13 redovisas: ”Men jag litar på din trofasthet, låt 
mitt hjärta få jubla över din hjälp!” (v. 6a), jämfört med KB 1917: ”Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta fröjde 
sig över din frälsning.”, med kommentaren: ”Grundtextens hæsæd betecknar Jahves förbundstrohet, hans 
solidaritet, att han lojalt håller de löften han gav, när han slöt sitt förbund med Israels folk. Det är svårt att hitta 
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bibelstil, och för att man anser dem bättre motsvara de hebreiska orden. Varför har man inte 

arbetat för att finna ett motsvarande, eller flera motsvarande, som bättre skulle fånga djupet 

och mångsidigheten hos #$pn? Här hade man kanske haft chansen att arbeta för ett svenskt ord 

eller begrepp som dels skulle kunna undvika bibelspråkets fällor, men också bättre fånga hela 

innebörden av #$pn och inte reducera och förenkla innebörden hos och aspekterna av #$pn. 

11. SAMMANFATTNING 

Min uppsats har behandlat hur #$pn översätts i Geneses i Bibel 2000. Jag har tittat på hur #$pn 

översätts i dåtida och samtida lexica, samt hur det uppfattats i den forskning och de 

kommentarer som Bibelkommissionen har haft till sin hjälp. Jag har undersökt 

Bibelkommissionens själva översättningsprocess, hur översättarna har resonerat, och varför – 

eller varför inte – de har översatt som de har gjort. Jag har funnit att översättningen avseende 

#$pn präglas av teologisk exeges, närmare bestämt theological toning down, och att Bibel 2000 

alltså går att förstå som teologisk exeges. Det verkar ha funnits en konsensus inom 

Bibelkommissionen om denna tolkning. Det handlar framförallt om att Bibelkommissionen 

verkar ha velat undvika att omfatta eller förmedla vissa aspekter av #$pn. Jag har försökt att 

peka på några olika förklaringar till detta, vilka berör förhållandet till tidigare översättningar, 

samtida och tidigare forskning, viljan att producera en idiomatisk översättning, den 

dikotomiska uppfattningen av det hebreiska språket. Jag har i och med undersökningen av det 

material Bibelkommissionen har arbetat med undersökt vilken föreställningsvärld som var 

Bibelkommissionens, och pekat på att översättarna har gjort tolkningar av #$pn som skiljer sig 

från samtida forskning och lexica och därigenom i viss mån upprättat en egen 

föreställningsvärld och stått fri till den dåtida och samtida. 

 

 

 

 

 

                                                

ett svenskt ord som rymmer hela rikedomen av nyanser i det hebreiska ordet. ‘Trofasthet’ täcker kanske det 
viktigaste.” 
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APPENDIX 

Jämförelse med KB1917. På samma sätt som i avdelning 8, Inventering, är de svenska ord 

som #$pn översätts till understrukna. De verser där #$pn lämnats oöversatt är markerade med en 

asterisk inom parentes (*). 

1:20 “Och Gud sade: ‘Frambringe vattnet ett vimmel av levande varelser; flyge ock fåglar 

över jorden under himmelens fäste.’” 

1:21 ”Och Gud skapade de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser, som vattnet 

vimlar av, efter deras arter, så ock alla bevingade fåglar, efter deras arter. Och Gud såg att det 

var gott.” 

1:24 ”Och Gud sade: ’Frambringe jorden levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och 

kräldjur och vilda djur, efter deras arter.’ Och det skedde så.” 

1:30 ”’[…] Men åt alla djur på jorden och åt alla fåglar under himmelen och åt allt som krälar 

på jorden, vad som i sig har en levande själ, åt dessa giver jag alla gröna örter till föda.’ Och 

det skedde så.” 

2:7 ”Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes 

näsa, och så blev människan en levande varelse.” 

2:19 ”Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och 

förde dem fram till mannen för att se huru denne skulle kalla dem; ty såsom mannen kallade 

var levande varelse, så skulle den heta.” 

9:4 ”-[…] Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta.” 

9:5 ”’Men edert eget blod, vari eder själ är, skall jag utkräva.  Jag skall utkräva det av vilket 

djur det vara må. Jag skall ock av den ena människan utkräva den andres själ.’” 

9:10 ”’Och med alla levande varelser som I haven hos eder: fåglar, boskapsdjur och alla vilda 

djur hos eder, alla jordens djur som hava gått ut ur arken.[…]’” 

9:12 ”Och Gud sade: ’Detta skall vara tecknet till det förbund som jag gör mellan mig och 

eder, jämte alla levande varelser hos eder, för eviga tider.’” 

9:15 ”’[…] skall jag tänka på det förbund som har blivit slutet mellan mig och eder, jämte alla 

levande varelser, vad slags kött det vara må; och vattnet skall då icke mer bliva en flod som 

fördärvar allt kött.’” 

9:16 ”’[…] När alltså bågen synes i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga 

förbund som har blivit slutet mellan Gud och alla levande varelser, vad slags kött det vara må 

på jorden.’” 
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12:5 ”Och Abram tog sin hustru Sarai och sin brorson Lot och alla ägodelar som de hade 

förvärvat och tjänarna som de hade skaffat sig i Haran; och de drogo åstad på väg mot 

Kanaans land.” 

12:13 ”’[…] Säg därför att du är min syster, så att det går mig väl för din skull, och så att jag 

för din skull får leva.’” 

14:21 ”Och konungen i Sodom sade till Abram: ’Giv mig folket; godset må du behålla för dig 

själv.’” 

17:14 ”’[…] Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud icke har blivit omskuren, han 

skall utrotas ur sin släkt; han har brutit mitt förbund.’” 

19:17 ”Och medan de förde dem ut, sade den ene: ’Fly för ditt livs skull; se dig icke tillbaka, 

och dröj ingenstädes på Slätten. Fly undan till bergen, så att du icke förgås.’” 

19:19 ”’Se, din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon, och stor är den barmhärtighet som du 

gör med mig, då du vill rädda mitt liv; men jag förmår icke fly undan till bergen; jag rädes att 

olyckan hinner mig, så att jag omkommer.’” 

19:20 ”’Se, staden därborta ligger helt nära, och det är lätt att fly dit, och den är liten; låt mig 

fly undan dit – den är ju så liten – på det att jag må bliva vid liv.’” 

23:8 ”Och han talade med dem och sade: ’Om I tillstädjen att jag för ut min döda och 

begraver henne, så hören mig och läggen eder ut för mig hos Efron, Sohars son, […]’” 

27:4 ”’[…] red sedan till åt mig en smaklig rätt, en sådan som jag tycker om, och bär in den 

till mig till att äta, på det att min själ må välsigna dig, förrän jag dör.’” 

27:19 ”Då sade Jakob till sin fader: ’Jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort såsom du 

tillsade mig; sätt dig upp och ät av mitt villebråd, på det att din själ må välsigna mig.’” 

27:25 ”Då sade han: ’Bär hit maten åt mig och låt mig äta av min sons villebråd, på det att 

min själ må välsigna dig.’ Och han bar fram den till honom, och han åt; och han räckte honom 

vin, och han drack.” 

27:31 ”Därefter tillredde också han en smaklig rätt och bar in den till sin fader och sade till 

sin fader: ’Må min fader stå upp och äta av sin sons villebråd, på det att din själ må välsigna 

mig.’” 

32:30 ”Men Jakob gav platsen namnet Peniel, ’ty’, sade han, ’jag har sett Gud ansikte mot 

ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat’.” 

34:3 ”Och hans hjärta fäste sig vid Dina, Jakobs dotter, och flickan blev honom kär, och han 

talade vänligt med flickan.” 

34:8 ”Då talade Hamor med dem och sade: ’Min son Sikems hjärta har fäst sig vid eder 

syster; given henne åt honom till hustru. […]’” 
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35:18 ”Men när hon höll på att giva upp andan, ty hon skulle nu dö, gav hon honom namnet 

Ben-Oni; men hans fader kallade honom Benjamin.” 

36:6 ”Och Esau tog sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt husfolk, sin boskap och 

alla sina dragare och all annan egendom som han hade förvärvat i Kanaans land och drog till 

ett annat land och skilde sig så från sin broder Jakob.” 

37:21 ”Men när Ruben hörde detta, ville han rädda honom undan deras händer och sade: ’Låt 

oss icke slå ihjäl honom.’” 

42:21 ”Men de sade till varandra: ’Förvisso hava vi dragit skuld över oss genom det som vi 

gjorde mot vår broder; ty vi sågo hans själs ångest, när han bad oss om misskund, och vi ville 

dock icke lyssna till honom. Därför hava vi själva kommit i denna ångest.’” 

44:30 ”Om jag alltså kommer hem till din tjänare, min fader, utan att vi hava med oss 

ynglingen, som vår faders hjärta är så fäst vid.” 

46:15 ”Dessa voro Leas söner, de som hon födde åt Jakob i Paddan-Aram; tillika födde hon åt 

honom dottern Dina. Söner och döttrar utgjorde tillsammans trettiotre personer.” 

46:18 ”Dessa voro söner till Silpa, som Laban hade givit åt sin dotter Lea, och dessa födde 

hon åt Jakob, sexton personer.” 

46:22 ”Dessa voro Rakels söner, de som föddes åt Jakob, tillsammans fjorton personer.” 

46:25 ”Dessa voro söner till Bilha, som Laban hade givit åt sin dotter Rakel, och dessa födde 

hon åt Jakob, tillsammans sju personer.” 

46:26 ”De som kommo med Jakob till Egypten, de som hade utgått från hans länd, utgjorde 

alla tillsammans sextiosex personer, förutom Jakobs sonhustrur.” 

46:27 ”Och Josefs söner, vilka föddes åt honom i Egypten, voro två. De personer av Jakobs 

hus, som kommo till Egypten, utgjorde tillsammans sjuttio.” 

49:6 ”Min själ inlåte sig ej i deras råd, min ära tage ingen del i deras samkväm; ty i sin vrede 

dräpte de män, och i sitt överdåd stympade de oxar.” 


