Förord.
1\'IlLnga torde anse, att, då Normalupplagan a.
Kgl. Bibclkommissionens öfvor:;iittniug af Nya, 'l\~:;ta·
mentet vunnit så allmänt erkännande, det är onö·
digt, ja, för don goda saken menligt att framkomma
med ett nytt öfversättningsförsök. De skäl, hvarpå
vi d etta oaktadt beslutat oss för att utgif va en ny,
betydligt reviderad upplaga af den s. k. Lektorernas
öfversättning af Nya Testamentet, ::tro i korthet följande :
1. Vi . tro, att, äf ven om det ~ir godt att ~iga
en auktoriserad öfvOi·sät.tning af de heliga skrifterna,
det ej kan skada, om det. jämte denna ~i,f ven finnes
andra, efter något olika grundsatser utarbetade öfver·
siit.t.ningar. Grundtextens mening kan nämligen ofta
genom jfi,mförelsen framstå i klarare ljus.

2. Sedan sista upplagan af Lektorernas öfver·
sättning stereot.yperades, hafva flera arbeten utkommit, hvilka lämnat värderika bidrag till textkritiken,
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den rätta uppfattningen af svårare ställen, samt det
med vårt språk mest öfverensstämmande uttryckssättet . Vi nämna här särskildt professor JJfyrbergs) lektor Waldenströ1ns, biskop Buyges, prosten Setrei (öfver
e van gelierna), docent Kolrnodfris (öfver Tessalon .bref v.) m. fl., och ick e minst Bibelkommissionens n ormalupplaga af år 1883. Det kan då ej synn.s underligt, att vi, fasthållande vid åtskilliga grundsatser,
som varit de ledande vid vår öfversättning, velat
med denna införlifva det myckna goda, som vi fun nit i of vann ärnnda arbeten.
3. Äfven anse vi, at t normalupplagn.n på icke
så få ställen är behäftad med brister , som böra på-

p ek as, innan den und ergår sin slutliga revision och
blir allmänt antagen. Dessa brister kunna ordnus
under följande kategorier:
a) Bn'.st p/l konsekvens och trohet mot grundtexten.
Samma grekiska ord är emellanåt i likartaclt sammanhang onödigtvis öfversatt på olika 8[itt. Det
mest slående exemplet hårp:°L ~ir OtY.u.u~{I), som åter·
gifves ömsom med riillfärdiggöra (Ag. 13: 3!l; Rom.
3: 2s~ 30; 4: 2; 5: 11 D; Gal. 2: 1G, 11); rättfärdiga (Mt.
] 1: 1oi Rom. 3: 20, 24; 6: 7; 8: 3:1); göra rätifiirdig (Rom.
3: 2G; 4: u; Gal. 3: s); varda rät/färdig (Gal. 3: 11);
ehuru rättfärdiga kan begagnas öf verallt och klarast
uttrycker ordets betydelse. cf},,rlaxopw och xaraJ..hlaaw öfversättas båda med försona, ehuru förlika
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passar på. alla ställen, dä.r det sen'are forekornrncr.
J1!mzda (äktenskapsbrott) och r.orwzfo. (hor, horori)
öfversättas alltid lika, ehuru orden haf va olika betydelse. I fi11t1nelen bru ka::; på. mån ga sUillen i 8t. för
himlarna. llfänn'i0lwsonen [ir ej så troget som mänm:likans Son. Det s tår ju besfämd artikel framför
båda orden ; mm ars borde inan ock s[iga Gudctsoncn
i s t. för Gud0 Son. Evigheterna:; evighet är ej så
troget som ev,iyhelcrna:> evigheter. I 1 Kor. 1 G: 13
står: varen rnän (i st . för vev-isen eder · soni niän); i
2 Kor . 5: 1, står: tältet (i st. för fälthydda eller tälthu0 v. l); i 2 .Kor. 11: 4 står fiJrdrogcn (i st. för
fördragen); i Gal. ~: i [ir spörjande t illagdt och vilseledande; i 1 Kor. 15: 14, 17 äro x2:;1}.;- och pd.raw<;;
öfversat ta med samma ord. Ehuru 'icpr)v och var)~
uttrycka olika saker, det förra hela tempelg:Lrden
med dess byggnader, det senare blott sj[ilfva templet, begagnar normaluppla.gan alltid samma ord för
båda. Ti xvov och 1rr1.coeo1,1 och 1.rf;mo<;; öf versiittas all a
med barn, ehuru detta ord har två. ganska olika b etydelser ; t . ex. Gal. 4: 1 Så liiJtgc rujuingcn är !Jarn
(= litet barn), och Gal. 3: '.!G I ärcn alla Guds uarn
(antingen I ären stora eller sm.å). Skillnaden mellan
<J'apxcr.oi och xarU. <J'(~oxa eller i!) rij 'mpxc <~vrc<;; iaktt::iges ej ; P aulus använder clet förra äf ven om kristna
(1 Kor . 3: 1), d et senare om oomv~inda (Rom.
8: li, s).
Aoristen har alltför ofta blifvit öfvernatt med
perfekt;, ehuru imperfek t vore det rätta.
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S\·cnskans benägenhet att bruka satsbindning i st.
for satsfogning har allt för ofta fått göra intrång på
troheten; t. ex. Jh. 1: :JG Och han såg på Jesus, smn
kom gående, och sade (i st. för Och när han såg på J esus,
som gick där fram, sade han); 1 Pet . 2: 1-5 8 å läggen

nu bort all ond::;lca ... och åstunden ... och gån till
honom, den lcfvande stenen ... och låten eder .. . uppbyggas (i st. för Läg.gande di.i,rför bor t all on dsk a ...
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åstunden ... Och k ommande till honom, den lefvande
stenen, ... upp byggen äfven I eder). 2 Kor. 11: s
Andra församlingar har jag plundrat och tagit lön,
bör vara: A ndra för::;anilingar p lundrade jag, i det alt
jag aj dem tog lön. 1 Pet. 1: 22 Gören edra själar
rena . .. och älsken hvarandra rn. m. (i st: fö r Efter·
som, I hajven renat edra själar . . . så älsken hvaran·
dra). Det är nämligen ofta ~f vikt att antyda, h vad
grundspråket anger som hufvudsak, genom att bruka
h ufvudsats, och som biomständighet, genom att bruka
bisats.
Som en otrohet bör anmärkas, att likheten mellan (1varro.uw i Mt. 1 i: 2s och il vd:r:au m~ i v. 29 ej
iir ant.ydcl; det. fö rra är öfversatt med vederkvic!rn,,
dot senare med finna ro. f Lk. 10: 15 är !/-01<; öfversatt rnecl ofgrunden (i st. för dödsriket) . I .Th. 5 : 20 är
~oya öfversatt med verk, men i v. :rn med gärningar.
I Jh. 7: 19 är 1wcz!'.J öfversatt med hålla (lagen) (i st.
för göra (lagen).)
b) Brist på tydlighet.

Som . vårt utan ömsmo

VII

är prcposit10n och i'",_,njuoktion, är det i bland nödjgt
att g enom tillägg af allena::;t antyda, att det är frU.ga
om det senare utan; detta uraktlåter n ormalupplagan
i a1lmän hot ; t . ex. Gal. 6: 15 I J{ri::;tus Jesus gäller
kvarken onrnkiirelse eller förhud, utan en ny skapcl::;c
(i st. för utau allenast en ny skapelse).
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Det är ofta oklart, om en är obestämd artikel
eller räkneord. D~L cc;; förekommer i grekiskan, bör
därför oft a en enda begagnas i svcnska.n, bvilket
n or malupplagan vanligen försummar; t. ex. Ef. 4: 4 En
kropp (i st. för En enda kropp).
Ej heller g ör normalupplagan alltid klart, hvartill et t r ela tivpronomen hU.nförer l:iig; t. ex. 2 rrim.
3: G som, intränga 'i husen och fånga km'n11fol!c1 hvilka
iiro belastade m. m. Man und rar här, om lwilka
syftar på. dem, som intränga i husen1 eller på kvinnfolk ; om man inskjuter sådana framför kvinnor1 så
upphör all oklarhet. I 2 Tim. 1: t> står Guds kraft1
som har frälst. Om man inskjuter hans framför som1
blir det klart, att relativet syftar på Gud. I Rom. 6: 11
kan lefven vara imperativ likaväl som indikativ; om
man i stället öätter lcfuande 1 uppb~r all ovisshet.
c) 111,iudre god eller föråldrad svenska.

Normalupplugau har ej iakttagit, att, då. en uppmaningssat~ samordnas med en · påstå.endesats, den senare i
svenskan antar form af en eftersats, ·men i grekiskan (och många andra språk) förbindes med den
förra genom Y.flt (e.t, and etc.). Häraf lider stundom
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äfven tydligheten eller krafte n, t. ex. l\1t. 1 1: 2s
J{ommen iill mig ... , och jag skall (i st. för så. skall
jag) vederlwicka eder; l\'I t. 7: 7 Bedjen och eder skall
varda gifvet. En och annan gång begagnar dock
nor malupplagan det svensk a utt.ryckssLi.tto t, t . ex.
1\1 t. 6: :>3 Söken f örst ef ter Guds rike, så skall · allt
delta tillfalla erlcr.
I Lk. 21: :.;4 brukas svalg i den numera ovan liga betydelsen af f råsseri.
Horn. 2: H Det lagen bjuder är för fritt (i st. för
del, ::;om tillhör laucn).
I Rom. J: 11 med flera ställen k onstrueras berömma med i i st. för af;

Gilfon .(Gal. 5: 21; l P et. 4: 3) förekommer n ästan
endast i sammansiittningar (t . ex. supgillen) och bör
utbytas mot vilda upptåy.
H vilkendera af deni, af dessa (Lk. 7: 4 2; Ap. J : 24)
äro pleonasmer, eme<lan ändelsen dera redan betyd er
af dem.
d) Mera betydande öfversättningsfel synas oss

följande vara:
Prepositionen utan brukas oftast (ej alltid) i
stället för utom, ehuru grekiskan har olika ord, och
svenskan ej gärna förvåxlar dem ; t . ex. Mt. 12: 24
Denne utdrifver icke de onda andarne utan 1ned B eelscbul; 1\H. I <J: i 1 11-igen är god utan Gud allena ; L k .
5: 21 Hvern kan förlclta synder utan Gud allena ?

IX

J(ai rrlp 'öfven;~i,ttas i allmänhet med ty äfven)
ehuru orden enligt P assow·Gumailius (sid.· 540) bäst
återgifvas med ty ft,t. ]~öljden har varit, att på flera
::;tällen meningen a.lldcles för vridit::;; t . ex. 1\1t. 8: D
T y äfven j ag är en männ:iska._, (i st. för ty jag är Ju
(bara) en ntänn'iska (i motsats mot dig, som är Gud).)
K rigshöfdingen vill tydligen säga: Om jag, som är
blott en m~i,1rniska, kan göra mitt ord. åtlydt, huru
myck et mer skall icke du kunna göra det, du som
är Gud ! Mt . 1 5: 21. Ty äfven hundarna äta j u af de
::;mulor (i :::it. för t y hundarna äta ju af de smulor ) m . m .
.Äf vcn grumlar hela meningen, ty hvillrn andra än
hundar äta af smulorna under bordet? Och kvinnan
hade ju blifvit k allad en hund. Huru omöjlig t det
är att öfVersätta Y.U.l {'rf.p med ty iifven , synes klarast
af E br . 12: 2!1 Ty vår Gud är ju en förfärande eld
(här har ock normalupplagan ej öfversatt xo..E).
Norm alupplagan skiljer ej alltid mellan direkt
och indirekt anföring, utan låter förleda sig däraf,
att grekiskan ofta brukar
framför den förra och
stundom ·utlämnar d et framför den senare; t. ex.
M t. 28: 13 Si.igen, att hcws lärj ungar kommo om natten
och stulo honom uort_, medan vi sofvo. Därigenom at t
att bibehålles, blir talet indirekt, och vi sojvo kommer att syfta, icke på de tilltalade eller krigsmännen,
utan på de talande, d. v. s. öfverstepresterna. Ett
motsat'"t fel är begånget i Jh. 20: 17, där ett att
måste tilläggas framför: Jag far upp till min J?ade1·
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m. m. för att jcig skall syfta p:t Fr~ilsaren; utan alt
blir talet direkt och jag syftar på. .1.ffa,ria )fagdalena.
Ehuru x01urhu kan bet.yda både arbeta och vara
trött) är det utan tvifvel oriktigt att i Mt. 11: :is
öf versiitta det med arbeta) i st. för vara trött (i:;åsom
I Jh. 4: G) eller uttröttad.
I 1\1 t. 2 7: ti3 böra orden cffor hans uvpståndelsc
eJ hänföras till gingo ut u.r grifterna) utan till kommo
in i den heliga staden. När det förra .skedde, ~i.r ej
sagdt) dock är det ej troligt, att de uppståndna
stodo i sma graf var från långfredagen till p~L8k
dagen.

Lk. 5:

Dem mellan göra och helbrägda är
öfverflödigt och kan i detta sammanhang ej hänföras till andra än fariseerna och de lagkloka; men
detta är j n · icke meningen.
17

Lk. 1 7: G Om I haden tro som ett senapskorn)
så saden I m. m., bör vara: Orn I haden tro sotn
ett senapskorn och ::;aden m. rn.) så skulle det l!Jda eder.
· Jh. 9: 11 1Iuad säger du oni honom) att han öppnade m. m., bör vara: Jivad säger du om honom)
efter som, m. m.
Jh. 18: 23 Visa) alt det är orätt bör vara: Vittna)
att det är orätt.
Ag. 1:
Ag. 2:

5
2.6

I vallen bör vara: nied vatten.

in

är ej öfversatt.
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Ag. 8: 32 Innelu'illet af den sknfl, som han läste,
bör vara: Det stycke af skn/len, som han lä:slc.
Ag. I 0: 3 Jian såg en ängel koninui 'in .... och
säga, bör vara: ]Jan sc(<J en iingcl, :som ko in in och
sade. Man kan ej se någon säga.
Ag. 10: 2:J Här och på flera shillen i Ag. bru- ·
kas .fara i sW.llet för gå. Far a inger föreställningen
af ridande, åkande eller seglande.
Ag. 13: 2!i; 1 7: 2s släkte bör vara släkt. Det
· förra betyder generation, folkslani, det 8enare f aniiU,
hvilket j Ll bi.i.r är meningen.

Ag. 20: IG Inträffa ·i skulle antyda, att Paulus
på pingstdagen ankom till Jerusalem, men memugen
är , att han då ville vara där.
Ag. 25:

'.!o

Angciende undersökningen bör vara:

Angående tvisten.
Ag. 27: 39 (De kände icke igen landet), utan
blefvo varse m. m. bör vara: men blefvo varse m. m.
Ag. 28:

!J

Andra bör vara: de andra.

Sc't komma vi till Rom bör väl vara:
Så g·ingo vi till Rmn. Först i v. 16 talas det om
Ag. 2 8 :

14

Pauli ankomst till
.. Rom, och i v. 15 berättas det, att
bröder gingo ut ur H.om for att möta honom utom
staden.
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När vi koinnio in ·i RomJ bör vara:
När vi hade kommit in i Bom. Vi veta oj, om tillAg. 28:

H

ståndet att bo för i:;ig t:jälf gafo Pauhrn genast efter
ankomsten.

R ikligen undfå m. m. bör vara : l.lfottaga nådens öfverjlöd (det förra fäs ter uppmärk samRom. 5:
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heten pä trons större eller mindre 8tyrka, det :;enare
på. nådens storhet).
1 Kor. 14:

24

Og·illad bör vara: Öfverbevisad.

1 'I1ess. 4: s Som har gijvit sin

Helige .il nde
ibland o:;s (eller eder) bör vara: Soni gifver :;in lieliyc
Ande till o:;s (eller eder).
Tit. 2:

5

Rena bör vara: J{yska.

Ebr. J 3: IG J.VIcd sådana offer tilckes man Gud
bör vara: Till sådana ojfer har Gud välbehag.
Upp. 10:

G

Intagit riket bör vara: Bl1fvit konung.

4. ·Till slut och i all synnerhet önska vi att
framhålla följande med t r oheten mo t grundtexten
sammanhängande grundsatser:

cm
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a) att
Hora titJartcr hafva goda stöd för sig
och man således ej med visshet. kan veta, om den
i texten valda är <len äkta, den eller de andra upptagas i en not;

1·

b) att då goda u ttolkare äro af oli ka menrng
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om betydelsen af ett visst ställe eller om rätta sättet
att återgifva det, jämte den i texten anförda tolkningen äfven den eller de andra upptagas i en not;
c) att då det till följ d af språkens olikhet eller
grundtextens dunkelhet ansetts nödigt att tillägga
något ord för att göra meningen klarare, detta ord
tryckes med kursiv stil;

cl) att då något eller några ord blifvit af bibelkritiken utmönstrade, såsom troligtvis inskjutna af
någon afskrifvare, de ej böra helt enkelt utlämnas,
utan bibehållas, ehuru med angifvande af deras betviflade äkthet. (Vi hafva begagnat klammer om·
k ring ett sådant eller sådana ord). Det kan ju
hända, att bibelkritiken, som ej ännu sagt sitt sista
ord , om en tid till följd af nyupptäckta manuskripter
m. m. finner, att hvad som anstLgs oäkta verkligen
tillhör grundtexten. - Hä.rvid bör märkas, att man
icke däraf, att ett eller flera ord i vår öfversättning
inneslutits inom klammer, eller till och med uteslu·
tits, alltid bör draga den slutsatsen, att de icke alls
förekomm a i nya testamentet. Ofta fö·o de såsom
ett slags parallellsprtLk tillagda, emedan de före·
komma ix't ett annat ställe i enahanda sammanhang.
T. ex. l\1t. 18: 11 är troligen icke iikta, medan Lk.
1 g: 10 utan gens~igelse är det. Orden dig iir svc1rt att
spjärna mot udden äro obestridda i Ag. 2G: 14, men
så allmänt utdömda i Ag. 9: o, att vi ansett oss böra
utesluta dem.

Måtte nu detta arbete landa till Herrens ära
och till välsignelse för hans församling!
Stockholm i Juli 1896.

Ax. P. Falk,
f. d. Lektor vid Nya Ji:le1ncntarskol:iu i S tockholm , KjTkoh er lle i Kmu la.

G. S. Löwenhielm,
f. d . L ektor vi(l Ny:L J<:l r m eu tarskolan
i 8tockholiu.
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Nya Testamentets skrifter:
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E vaugclium cnligtMaLtcns
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:Markus

L u Irns ..
>

.Johannes
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Pauli brcf till Ronrnrna ..
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t.ic:rua ...... ...... .. .........
Pauli 2:clra brcftill Koriutiernn:. .... .. ... . ...... .. ...
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>
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> Fil.ippcrua
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>
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l. Pauli 2:dra hrcf till Tessa65. I lonikorna ................ .. . 3!)5.
105. Panli l:sta bref till 'l'imot.cns ........................ . 398.
173. l.>anli 2:urn
,l
bref till r,
lirno224:.
tens ............... ......... 405.
287. Panli Lrof till 'l'itus ....... 410.
, Fill'mon .. 414.
314. Brcfvct till J%reern:t ...... 415.
Potri l:sta brc.f ............. 435.
341.
~
2:dra " ............. 143.
358 .•Johannes' l:sta Lref. ...... 448.
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>
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MiG.
45().
377.
>
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